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Parece< n.• 165/96'Comissão de Relações Exte

riores e Defesa Nacional,. sobre o Pl.S n.• 312195, ·que 
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Sen. Bernardo Cabral.·····················--··---···--····---- . 245 
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Sen. Romeu Tuma. .................................. ---·····-·-'--·-·-·- 52 
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Posiciona-se sobre o discurso do Senador Ney 
Suassuna. •••••••.•••..........................•••.••••... -------

Critica o governo pela ajuda financeira ao Banco 
Econômico ................ -······----·----········--········· 

Requerimento n.• 321/96, solicitando infoililliÇÕes 
à Mesa Diretora do Senado Federal. sobre a contratação 
de jornalistas, salários e data de admissão ......••••.•............ 

Parecer n.0 171/96-Comissão Diretora, que dá re
da<ão fmal do PDL n.• 74194 (n." 397/94, na origem), 
•:U>f.' amova o ato que outorga pennissão à Executiva FM 
Ltd.a. para explorar serviços de radiodifusão sonora em 
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dação final ao PLS n." 19/91 (n." 2.478/92, na origem), 
que toma obrigatória a· inclusão de dispositivos de segu
rança que impeça reutilização das seringas descartáveis .. 
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Pág. 

151 

151 
358 

. 358 

3.65 

.271 

172 

JOSAPHATMARINHO 
Parecer n.• 156/95-Comissão de Constituição. 

Justiça e Cidadania. sobre o PLS n.0 105.195. que autori
za o exame do movimento das contas bancárias de servi
d?res ~úbli?J~ e pessoas que contratarem com a Admi-

mstração Pública. ····-·······················,································ 
Homenageando os 50 anos da UniverSidade Fede

ral da Bahia e sua contribuição à sociedade brasileira e 

baiana. ..................................... ~··--·-······-··-····-····--·--·--
Questiona a importância do Projeto Sipam-Sivam. 
Emendas n.0 S I~ 2. 3 e 6 de plenário ao PR n. 0 

35196, altera as Resoluções n.•s 91, 93 95, 96 e 97/94 
que ttatam do Projeto Sívam. .......................................... ,.. 

JOSÉ ALVES 
Comenta a falência da saúde pública no País.263 .. 
Solicitando transcrição nos Anais do Senado do 

texto "Dia Mnndial da Saúde". do Ministro Adib Jatene 
na ocasião da comenioração desse dia. .......................... : .. 

188 
305 JOSÉ BONIFÁCIO 

382 

384 

.387 

271 

374 

423 

Critica o Governo Federal pelo não repasse de 
verbas ao Estado do Tocantins confonne a Constituição 
de 1988 e questiona o desprezo com relação aos Estados 
da região Norte. .......................................... -·-·--···--·-·· 

JOSÉEDUARDODliTRA 

Questiona a privatização e a reforma do Estado. .• 
Censura a atuação do Congresso Nacional quanto 

a demora na aprovação de projetos. --···-···-·-····----···--··· 
Discute o PLC o.• 143/93 (n.• 2.151191. na ori

g~ ),~'!?e institui ? direito do educando ao atendimento 
pStCólog~co-educactonal ............................ --·-·-·--·-----

Discute Pl..S n.0 24195. que dispõe sobre a proibi
ção de venda de bebidas alcóolicas para menores de 21 
anos ..................................... ,.. .. ------·---··-·--···· 

Comenta o projeto do Instituto Cidadania sobre 
modernidade no setor trabalhista. ..................... ---.--

DiScute o PDL n. • 74194 (n.' 397194, na origem). 
que aprova o ato que outorga permissão à ExecutiVa FM 
Ltda.. para explorar serviços de radiodifusão sonora em 
freqüência modnlada na cidade de Salgueiro (PE) ....•...... 

Questiona emenda apresentada pela Senadora Jú-
nia Marise. .................................. ------------

Parecer n.• 187/95-Comissão de ConstitriíÇlío. 
Justiça e Cidadania. sobre PLC n.• 63/93 (n.• 1.858, na 
origem). que modifica a redação do art. 22 da Lei n.• 
3-99?!61. qu~ altera o salário-mfrilirlo dos médicos e ci-
rurgtoes-dentistas .......................... ----·--------· .. 

JOSÉ FOGAÇA 

Conclama o Congresso, e o Poder Executivo para 
111 que reajam contia a concen!Iação de propriedade empre-

sarial no setor de serviços ............... :··----------··---·---
Solicita infonnações ao Senador Eduardo Snpli

cy, sobte sindicância de instinrições bancárias. Aparte 

254 Senador Ednardo Snplicy. ·············-----·····--·--

v 
Pág. 

2 

ISO 
287 

327 

263 

142 

25 

72 

20ó 

21J7 

211 

273 

350 

407 

127 

132 



VI 

JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Questiona a siroação Imanceiiá. do Banco doBra-

sil····················-·······-···-·--·--·····--··-····---· 
Discute o PLS n.o 24/95, que dispõe sobre a proi-

bição de venda de bebidas alcóolicas para menores de 
21 anos.··-··················-·-··-·-··--·····-··-·······--

Discute o PDL n.• 74194, (n.0 397/94, na origem), 
que aprova o ato que outorga permissão à Executiva FM 
Ltda., para explorar serviços de radiodifusãO sonora em 
freqüência modulada na cidade de Salgueiro (PE) ....••...•. 

Questiona o pronunciamento do Senador Lauro 
Campas. Aparte Senador Lauro Campos·-····················· 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

Preocupa-se com a criação da Região Metropoli
tana do Distrito Federal- DF .............•.• ----··--··· 

JOÃO ROCHA 

Solidariza-se com os Senadores Gerson Camata e 
Bernardo cabnll, quanto a campanha difamatóriã ao Po-
der Legislativo. Aparte Senador Bemardo Cabral ....... , ... . 

Parabeniza Senador Totó Cavalcante pelo trans
curso de sua posse e discorre sua vida política··············-

JÚLIO CAMPOS 

Substitutivo ao PLS n.o 211/95, que modifica o 
dispositivo da Lei Complementar n.o 82. de 27 /3/95 ....... . 

Leitura da Emenda n.o 1. de plenário, Oferecida ao 
PLS n.0 28_2/95, que autoriza o Poder Executivo a aiar a 
Escola Técnica Federal de Picos (PI). ···--·········---····· 

Propõe uma política de exportação mais atuante 
para o crescimento da economia.····················-----

JÚNIA MARJSE 

Critica a política econômica do Governo Federal .. 
Condena o socorro financeiro -aos banç_os ... ·-········ 
Cobra a presença do Ministro Bresser Pereira 

para discutir a iefonDa administrativa. ............. -..: ...... -~:.~ 
Discute PR n. o 29/96, que autoriza o Município 

do Rio de Janeiro a emitir Letras Fmanceiras do Tesouro 
do Município do Rio de Janeiro- LFIM- Rio. cujos 
recurso serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do 
Município. vencível no 1.

0 
semestre de 1996. -················ 

Comenta a repressão feita aos trabalhadores sem
rena em Belo Horizonte (MG).············--·----·· 

~bra medidas para resolv~ o proble~ da refor-
ma agrária. ...................... - ... ----··-··---·-··-···--- . 

Discute PR n.• 31196 (apresentado como conclu
são do Parecer n.0 130/96, da Comissão de Assuntos 
Econômico ), que autoriza a República Federativa do 
Brasil a conceder garantia e o Estado de Minas Gerais 
contragarantia à operação de crédito externo a ser for
mada entre a Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG e o Kreditanstalt für Wiederaofbau - KiW ···-···· 

LAVRO CAMPOS 

Questiona o poder e a fiscalização do Ba!!Co Cen-
tral ............................... - ... ---·--··--·--

Pág. 

168 

208 

272 

Críticas ao Governo Federal. ·························-
Comenta entrevista do Senhor Presidente da Re-

pública à revista Esquerda 21. ········-·--·-··--·-··-·--
Questiona o plano de estabilização do Governo e 

critica a política adotada pelo Banco CentraL •.......•........• 
Preocupa-se com a dívida púb)ica. ···················--· 
Mostrando-se preocupado com a criação do 

Proer ................................. -··---··--···-----·-· 

LÚCIO ALCÂNIARA 

Pareoer D.
0 !57 /96-Comissão de Ccnstituição, 

299 Justiça e Cidadaoia (decisãO terminativa), sobre o-PLS 
n.0 176/95, que altera a redação do inciso XV do art. 24 
da Lei n.

0 
8.666 de 21 dejunhode 1993. -········--···· 

PLS n.o 61196. que dispõe sobre a estrutuxação e o 
421 uso de registro e de banco de dados sobre a pessoa. ....... . 

Presta esclarecimentos sobre os dados colhidos 
pela Pesquisa Nacional por Amostra de Donúcílio
PNAD, desenvolvida em !993 pelo Instituto Brasileiro 

· - de Geografia e Estatística-IBGE. ···--·--····---·-
118 Questiona as disparidades inter-regionais, sugerindo 

420 
ao Congresso arenção na elaboraçOO do orçamento ........... . 

Parabeniza o Senador Renan Calheiros pelo exce-
lente trabalho frente à Cctuissão de Orçamento ...... - ..... .. 

Parecer n.'" I69~missã.o de Constituição. 

353 Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n.o 136196. sub
metendo à aprovação do Seriado Federal, o nome do Sr. 
Antônio Fábio Ribeiro. para compor o Tribunal Superior 

353 do Trabalho .. ·-·············--·········--··--···----······-··· 
Parecer n.o 170/96-Comissão de Constituição, 

40l. Justiça e Cidadaoia, sobre a Mensagem n.o 137/96, sub
metendo à aprovação do Senado Federal • o nome do Sr. 
José Braúlio Bassini para compor o Tnõunal Superior 

187 do Trabalho ............... ·---·---.-. --------····-
187 Discute PR n. o 8/96, que dispõe sobre as operaçõ

es externas de natureza financeira de interesse da União, 
196 dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. a que 

se refere O ãrt.- 52 inciso ~ da Constituição Federal de 
caráter n"ão-reembolsâvel tendo parecer favorá.ve~ sob 
n.0 99/96·-········-·~·-·····--~···-···-·----·····-..;: 

Emenda n. o 8, de plenário, ao PR n.o 35/96, que 
203 altera as resoluções n.0 S 93, 95, 96 e 97194. que tratam 

do Projêto Sivam . ........ ~-~---.-···----···~··--·-·--
263 Sugere descentralização da reforma agrária para 

Estados e Municípios. Aparte Senador Íris Rezende. ...... _ 
263 Reporta-se ao Dia Mundial da Saüde. ................. .. 

Parabeniza a cidade de Fortaleza (CE), pelo trans
curso de sua ins_tal.ação como vila discutindo seus pro-
blemas atuais .... : ........... -----·-,··---·-··---·-··--

LUJS ALBERTO OLIVEIRA 

Parecer n.0 182196-Comissão de Constintição. 
349 Justiça e Cidadania. sobre c3. emeruiã ofereci$ pela Câ

mara dos Deputados ao PLS n.0 4192 (n.0 3314/92, na 
origem), que acrescenta § 2.0 ao art. 1.031 do Código de 
Pmcesso Civil, transformando o atua! parágrafo único 

193 em§ 1.
0

• ·····--···········-----·-···--·--· -·····---·--

Pág. 

297 

300 

349 
4!3 

4!3 

6 

176 

213 

2!3 

223 

246 

24S 

284 

330 

359 
379 

4!6 

3!7 



MARINA SILVA 
Solidariza-se com o Senador Nabor Júnior com 

relação as epidemias na Região Norte. Aparte Senador 

Nabor Jfuiior. ·········-·----··-·-·-··--··-·-----· 
Alerta sobre a violência contra as mulheres ......•... 
Solicita transcrição nos Anllis de documento que 

pede a saída do Governador do Estado do Acre. Sr. Or-
leir Messias Cameli. ··················-·---··----·-···· 

Apresenta relatório sobre a existência de trabalho 
escravo na Região do Acre. ···················-.--·--·· 

Apresenta pedido de exoneração do advogado Ju· 
randy Porto Rosa, Defensor Público Geral da União ...... . 

Critica o Ministério da Justiça pela falta de apoio 
pera a ................... --······---·····-·--····--··-·-·· 

implantação da Defensaria Pública da União ....... . 
Solidariza-se com o discurso do Senador José Bo

nifácio sobre a importância dos Estados da Região Nor
te. Aparte Senador José Bonifácio ••............ __ -__ -··-···-· 

Alerta para a infiltração de pessoas nas terras in
dígenas temendo a falta de estrutura da FUNAI-Funda
ção Nacional do lndio, pa.a defender as populações in-

dígenas .••.•........ ~···--········---·······-····-·--
Critica a priítica da sa:ú.de curativa e propõe inves

timentos para desenvolvimento dos agentes comunitá
rios. Aparte Senadora Benedita da Silva ....•.•••••••....•..•... 

MARLUCEPINTO 
Demonstra contrariedade com as acusa,ções dire-

cionadas ao Governo de Roraüna. ······-················--·· 
MAURO MIRANDA 

Elogia a participação do Senador Renan Calheiros 
pela brilliante aruação à frente da Comissão de Orça
mento. Aparte Senador Renan Calheiros .....•••••...• --

Comenta os problemas existentes nas comurúda~ 
des do interior._-·······-············-··-··-·--··...:·----··· 

Preocupa-se com o crescimento desordenado da 
migração.·-·-···-·-·-·---········----····-·-··;_·---

Propõe uma política municipalista para evitar 
concentrações nos escalões federais. ·····-·············--·· 

Qu.estiQnandg a situaÇão política do País ..•.... .,. ..... . 

NABOR JÚNIOR 
Parecer n.• 159196-Comissão de Relações Exte

riores e de Defesa Nacional, ao PLC n.• 76/95 (n." 
4.228/93, na origem), que altera a redação do art. 2.• da 
Lei n.• 5.698, de 31 de agosto de 1971, que dispõe sobre 
as prestações devidas a ex-combatente segwado de pre-

vidência social. ·······-----·---·-·····-···---····-··-
Parecer n.• 160/96-Comissão de }l.elações Exte

riores e Defesa Nacional, sobre o PDL n.• 188/95 (n." 
167/95, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto 
do Acordo sobre Cooperação Técnica no DomíniO Mili
tar celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, em 

Piaia, em 21 de dezembro de 1994. ·-······-····-··--·····- _ 
Aborda o artigo: "Malária anmenta no Estado do 

Acre" publicado no jornal A Gazela de 24-3-95. -······-
Censura a desativaçãO da SUCAM. : •• : ..•...••. __ _ 

Pág. 

43 
46 

46 

80 

142 

142 

144 

232 

259 

301 

2Z7 

232 

232 

232 
261 

10 

li 

41 
41 

Repudia as irregularidades praticadas pelo Gover

nador Orleir Messias Cameli. ·················-··--·-·····--
Leinua do PDL n.• 4196 (n.• 103/95, na Origem), 

que aprova o ato que renova a permissão- outórgá.da à 
Rádio Cidade Verde de Terezina Uda., para explorar 
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Terezina (PI) .•...........•. : .... ·-·-·-·-·-·--

Leinua do PDL n.• 3/96 (n.• 37/95, na origem), 
que aprova o ato que--renova a permissão outorgada à 
Rádio Sete Colinas de Uberaba Ltda., pam explorar ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modulada 

na cidade de Uberaba (MG). ····························--······ 
Leinua do PDL n. • 5196 (n.• 138/95, na origem), 

que aprova o ato que renova a concessão à Rádio Bela 
VISta Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 

-em onda média na cidade de Bela Vista (MS) .•••............. 
Leinua do PDL n.• 6/96 (n.• 1561%, na origem), 

que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Independência de Salto do Lontra Ltda., para ex
plorar serviços de radiodifusão sonora ein onda média 
na cidade de Salto de Lontra (PR). ············-·---··-···--

Leinua do PDL n.• 7/96 (n.• 159/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio MWldo Jovem Ltda., para explorar serviços de ra
diodifusão em freqüência modulada na cidade do Rio de 

Janeiro (RJ). ·······················-----····--······---
Leinua do PDL n.• 8196 (n.• 161/95, na origem), 

que aprova o ato que outorga permissão à ECC-Empresa 
Coromandelense de Comtmi~ Ltda., para explorar 
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Coromandel (MG). ···········----·-·······--

Leitura do PDL n.• 9!96 (n.• 169/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a pennissão outorgada à 
Rádio Clube de Alagoas Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na -cidade 

de Arapiraca (AL). ·········-··-···--·······---····--·· 
Leinua do PDL n."10/96 (n.• 170/96, na origem), 

que-aprova o ato que renova a concessão outorgada a 
Companhia Catarinense de Rádio e Televisão para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens. na ci
dade de Joinville (SC). ···•········--·····-····---··· 

Comenta o surto de epidemias oconidas no Esta-

do do Acre. -················--·······---····--·······--
Critica o Sr. Panlo Saiim Malnfpelas declarações 

atribuídas ao Poder Legislativo.························--·····-
Necessidade de medidas urgentes para resolver os 

problemas que atormentam a Região Amazônica. ........... . 
,. ~testa sobre a aprov~o do Acordo de Brasi-

Ie:aa Smça •••••••............ --··-·-·-······--··-·-·····---
Comenta a importância do BASA - Banco 

da Amazônia par-a o progresso da Região Amazô-

nica. ········---~·----····-·-·····-·-·--·-··-
Solidariza-se com O Senador Jefferson Péres ..•.••••. 
Questiona reCursos destinados ao Poder Leii.sla~ 

tivo·-·········---···--········--···-·-···-·--···-----
Questi.ona as mordomias dos Senadores. ···--······ 
Critica a imprensa por tentar atingir a integridade 

do Poder Legislativo. .....• -····-·----··-·--··--

VII 
Pág. 

41 

54 

55 

57 

58 

59 

61 

62 

63 

163 

163 

184 

184 

184 
190 

190 
307 

307 



VIll 

Pág. 

NEY SUASSUNA 
Comenta a situação do sistema lina!!çeirOnilional. • 192 
Discute o PR n.o 29/96 que autoriza o MunicíPiO -

do Rio de Janeiro a emitir letras Financeiras do Tesouro 
do Município do Rio de Janeiro -- LFIM - Rio, cujos 
recursos serãó -destinados ao giro da Dívida Mobiliária 
do Municípío~-vencível nó 1.0 semestre de 1996.·-·······-- ____ 2Q3__ 

Parecer n.0 166196-Comissão Diretora. ajiresenta 
redação fi:ilal do PR n.0 29/96, que autoriza o Municípío 
do Rio de Janeiro a _emitir Letras Fmancciras do Tesouro 
do Município âO "Rio de Janeiro - LFIM - Rio, cujos 
recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária 
doMunícíJ?io, vencível no !.o semestre de 1996 .. ·-··-··- ----203_ 

PLS n.0 641%, que restringe a venda de esteroíde 
ou peptídeos anabolizantes ............... --.. --.. ·-·· 319. 

Comenta a situação carcerária do País. Aparte Se-
nador Romeu Tutna. ..•.......... ·---·-···--··~~------ 334 

O perigo do uso de anabolizantes ............... -·-··· 340 

ONOFRE QUlNAN 
PLS n.• 65/96, que altera a redação do inciso V 

do art. 2.0 da Lei n." 8.742, de 7 de dezembro de 1993 
que dispõe sobre a organizaÇão da Assistência Social. ..•. 341 

PLS n.• 66196, que dispõe sobre a utilização, pe
los usuários, das portas dianteira e traseira dos ômbus 
urbanos.··········-····-.:.--. ...:..---·······--···-.. ---=~- 342 
OSMARDIAS 

Requerimento n." 314/96, solicitando informaçõ
es ao Ministro de Estado da Agricultura e da Reforma 
Agrá:ria. sobre- volume, preços e países de origem das 
importações de caiJJ" ......... ______________________ 179 

Requerimento n."' 315196. SOlicltãildo informaçõ
es ao Ministro de Estado da Fazenda. com relação aos 
maiores devedores do Banco do Brasil .•......... ·--······-- 180 

PEDROPIVA 

Parabenizando o Senador Renan Calbeiros pela 
atuação brilhante à frente da Comissão de Orçamento..... 227 

PEDRO SIMON 
Discute Parecer oral ao PLS n." 264195, qne alteta a 

redação da alínea e doartigo38daLei n.• 4.117 de27/8/62 
que ins1imi o Código Brasileiro de Telecomunicações......... 210 

Questiona oficio recebido pelo Presidente do Se-
nado. Aparte Senador José Eduardo Outra.·········---·· 274 

Comenta o Projeto Sivam e o descaso com a 
Amazônia. Aparte Senador Josaphat Marinho. ········--·· . 295 

Encálninha o PR n.• 30/96 (apresentando como 
conclusão do Parecer n."' 129/96. da Comissão de_ ,Assun
tos Econômicos), que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a emitii através de ofertas p6blicas, 
Letras Financeim do Tesouro do Estado do Rio Grande 
do Sul - LFI'RS, destinando-se os recursos ao giro de 
sua dívida mobiliária com vencimento no 1."' semestre 
de 1996 .............. _,_ •.• - ....... - ..... --.. -···-··--·- 351 

RAMEZTEBEf 
Solicita transcrição nos Anais do Senado, do do

cumento sobre o falecimento do ex-Reitor da Universi-

dade Federal do Mato Grosso do Sul, Dr. Fauze Scaff 
Gattass Filho ............ - ....... --..... ---------·-. 

Parabeniza a cidade de Inocência (MS), pelos 17 
anos de emancipação política e administrativa .•.•. ;; ___ _ 

Parecer Oral sobrePD!,n."l73/95 (n.• 140/95, na 
origem), que aprova o ato que renova a concessão outor~ 
gada à Sociedade Rádio ltaporã, pài-a explorar serviços 
de radiodifusão sonorã ·em onda média na cidade de Ita-

porã (MS). ········-··---·····--.. ···-----~- . 
Propõe nova discussão sobre o ProjetO Sivam ...... -
Parabeniza o Senador Romeo Tuma e comenta a 

situação caótica dos presídios no País. Aparte Senador 

Romeu Toma.······-·········---···-·-······ ........... -·--··-
RENAN CALIIEIROS 

Informa a aprovação do Orçamento Geral da 
União, Pbmo Plnrianual para o período de 1996 a 1999, 
no âmbito da Comissão Mista de Orçamento .•....•........ -:.._ 

Expõe razões sobre a inclusão do Porto de Sepeti~ 
ba no Orçamento Geral da União ....................... ___ _ 

Justifica a inclusão do Hospital Geral de Goiânia 

no relatório de Obras Inacabadas. ·············-···-------···
Sugere o uso de recursos genéricos para atender o 

Estado de Goiás, ··'"····· .. --······--·· .. --····--.. ··· 
ROBERTO REQUIÃO 

Requerim~to n.0 310196. solicitando infonnaçõ
es ao Ministro de Estado do Planejamento e (lo Orça
mento sobre procedimentos operacionais do Banco Na
cional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES ....... --···-·-··--· .. ·---~-.. -: ...... - .. . 

Critica a atitude do Deputado Augusto Carvalbo 
que pelos seus atos agride o Senado da República. Apar-
te Senador Bernardo Cabral ..................... _ ...... _ .... . 

Condena posição do Seriado Federal com relação 
ao Sivam. Lei de Patentes. CPI dos bancos e Proer ........• 

Critica o Governo Federal pela falta de apoio aos 
agricultores e médios empresários .. ·-···--····--··-···· 

Esclarece o desvio de R$120.000.000,00 do Sis
tema Financeiro de Habitação - -SFH. no Govenlo do 
Presidente Fernando Collor de Melo .............• ---··-

Estranba que o Governo tenha liberado os preços 
dos combustíveis. Apane Senador José Fogaça. .......... _. 

Desabafo de S. Ex. • quanto a aprovação da lei de 

patentes.······-·-··-.. ·-----···--_-··-·-·-·--
Leitnra PLS n." 58/96, que dispõe sobre a transfe-

rência dos recUISOs do salário-educação .. -.---·-·---·--· 
Parecer oral ao PLS n.0 264195, que altera a reda

ção da alfneae do artigo 38 da Lei n."4.117, de 27/8162, 
que institui o C&figo Brasileiro de TelecomunícaÇões .. :. 

Comenta a dívida da ANDE- Administração Na-
cional de E!etticidade do Paraguai ............... - .... ___ _ 

Questiona a popularidade do Presidente da Repú
blica Fernando Henrique Cardoso ••.. --···----.. -·---... -
ROMEROJUCÁ 

Demmciando perseguições politicas e violência 

ocorrida no Estado de Roraima ·················-·--··-··
Defende-se das acusações do Sr. Neudo Campos 

Governador do Estado de Roi$na- ········-··-----···-·-

Pág. 

15 

24 

"227 
296 

333 

.223 

223 

114 

118 

122 

122 

122 

129 

149 

156 

209 

337 

. 337 

166 

166 



ROMEUTUMA 
Parecer n.o 161/96-Comissão de Relações Exte

riores e Defesa Nacional, sobre o PDL n.0 191/95 (n.o 
186195. na origem), que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Comercial Econômica e Industrial, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Turquia,. em Bra

sília, em 10 de abril de 1995. ·--·····-·-·····-·-··-·· 
Parecer n.• 163/96-Comissio de Constituição, 

Justiça e Cidadania sobre PLS n.o 54195, que cria a Ou
vidoria-Geral da República.·--············--·········---·····- . 

PLS n.0 54 que autoriza o Senhor Presidente da 
República a criar a Ouvidoria-Geral de República ........ . 

Propõe ao Senado a criação de legislação própria 
para a quebra de sigilo bancário. Aparte Senador Ney 

Suassuna. ··················---················-···-·--····-······ 
Destaca com brilhantismo a participaçãO do Sena

dor Renan Calheiros na Comissão de Orçamento. Aparte 
Senador Renan CalheiJ:os ................ - •. -·-······-·----······ 

Requerimento n.• 329/96, solicitando informação ao 
Ministro da Saúde, referente aos serviços de hemodiálise. ••. 

Comenta a rebeliãO ocorrida no centro Peniten
ciário Agro-industrial de Goiás .....................••••• ·--·-···· 

Sugere uma comissão de Senadores médicos p3ra 
averiguar o problema da hemodiálise em Caruaru (PE) ... 

RONALDO CUNHA LIMA 
Discorre SQbre a importância do Tribunal de Jusliça. 
Parabeniza a excelente administração dó Desem

bargador Antônio Elias Que1roga:. ...•............• ~-----··· 
Solicita transcrição nos Anais do Senado de docu

mento referente ao resumo do que discutiram o ex-Presi
dente da República Itamar Franco e o atual Presidente 

doPMDB. ·-··-·····---····-----···---·····--· 
SEBASTIÃO ROCHA 

Parabeniza o Senador Íris Rezende pelo discur~ 
sobre a reforma agrária. Aparte Senador !riS Rezende ..... 

Discute as dificuldades financeiras dos servidores 
públicos federais no Estado do Amapá. •••.•.••.••• ·--······· 

Critica o DNER - Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagens, pelo cancelamento de verbas 
para construção de estradas na região ........... _____ _ 

V ALMIR CAMPELO 
Propõe sistema tributário eficiente e justo ao de-

senvolvimento do País .......... u~-.. ·-·--··--·---··--

.12 

50 

52 

194 

225 

324 

332 

332 

'237 

237 

362 

366 

366 

392 

PLC n.o 63/93~ qtie dispõe sobre o piso salarial e a 
jornada de trabalho dos psicólogos. ............................ __ _ 

Cómenta __ os esforços da adminiStritção do Banco 
do Brasil para .Yustar-se ao Plano ReaL-..................... _ 

Questiona o fechamento da agência do_ Banco do 
Brasil na cidade satélite do Gama (DF) ..............•........•....•. 

Vll..SON KLEINÜBING 

Leituia do PLC n.• 18/% (n.• 692195, na ori
gem), de iniciativa do Presidente da República que 
acrescenta parágrafo único ao art. 282 do Código de 
Processo Civil ............................ -·---··--···--·-···-

Questiona o uso da Moeda Podte no processo da 
privatização e a vende de bens públicos. Aparte Senador 
José Eduardo Dutra .................................. ____ ........ __ 

Exige do Governo providências quantO-a lila.dim-
plência das pequenas e microempresas do País .......... __ _ 

Pareceres n.0s 176 a 181/96-Comissão de As
suntos Econômicos, sobre a Mensagem n.0 132196 
(n.o 181/96, na origem) do Senhor Presidente da 
República, submetendo à apreciação do Senado Fe
deral a escolha dos nomes dos Srs. Gesner José Oli
veira Filho, AÕtônio -Carlos Fonseca da Silva. Leô
nidas Rangel Xausa, Lúcia Helena Salgado e Silva. 
Paulo Dyrceu Pinheiro e Renault de Freitas Castro~ 
para exercerem, o primeiro, o cargo de Presidente e 
os demais de Conselheiros do Conselho Adminis
trativo de Defesa Econômica - CADE, do Ministé-
rio da Justiça ..................... - .. ·---·--·---·-·----···--

W ALDECK ORNELAS 

Discute PR n.• 8/96, que dispõe sobre as operaçõ
es externas de natureza financeira de interesse da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicíPiOS~ ·a que 
se refere o art.. 52, inciso V da Constituição Federal, de 

_ caráter não reembolsável, tendo parecer favorável, sob 
n.<> 99/% ....... ------·---~·-· .. ·--··----: ... - ....... ~ 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA ·~ . 

Emenda n.0 l-Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania (SUBSTITUTIVO), ao PLC n.• 26/95, 
que dispõe sobre a participação das associações, enti
dades de classe e sindicatos nos colegiados dos órgã-
os da Administração Pública Federal ......... : ... ---·-

IX 

411 

412 

412 

26 

66 

310 

285 

352 



Ata da 21ª-Sessão não-deliberativa, 
em 18 de março de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Levy Dias e Valmir Cainpelo 

(Inicia-se a sesão às 14h30) 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Declaro 

aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra

balhos. 
O Sr. 1 • Secretário em exercício; Senador Er

nandes Amorim, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDI !ENTE 

AVISO DE MINISTRO DE ESTADO 

NO 186196, de 12 de março. de 1996, do Minis
tro da Fazerida, referente ao Requeninento nO 4, de 
1996, de informações, do SenadOr Edu.ardo Suplicy •. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OÁCIO DE MINISTRO DE ESTADO 
. ' 

N2 253/96, de 13 de março de 1996, do Minis-
tro do Planejamento e Orçamento, referente ao Re- · 
querimento nO 1.473, de 1995, de informações, dO 
Senador João Rocha. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OFICIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

No 17/96, de 14 do corrente, comunicando a 
aprovação das emendas do ·senado ao Projeto de 
Lei da Câmara no 5, de 1996 (nO 1.355195, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que reorganiza as classes da Carreira Policial Fede
ral, fixa a remuneração dos cargos que as integram, 
e dá outras providências. 

- - Encâminhando à sessão do Senado Federal 
autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N0.17, de 1996 
N2 600195, na Casa de Origem 

Concede anistia de multas comlna
das pelo Tribunal Superior do Trabalho a 
entidades sindicais e associações a elas 

vinculadas, em virtude de sentença judi
cial. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• É concedida anistia de multas comina

das pelo Tribunal Superior do Trabalho a entidades 
sindicais e associações a elas vinculadas, entre 1 o 
de maio de 1995 e a data da pl.blicação desta. lei, 
em decorrência de' sentenças j!Jdiciais declaralórias 
de ilegalidade ou abusividade de movimenlo grevista 
ou de improcedência de reivindicações de catego
rias profissionais, ou pelo descumprimento dessas 
sentenças •. 

Parágrafo único. Serão restituídas às entidades 
sindicais e associações a elas vinculadas as imPor
tâncias eventualmente retidas pelo empregador, de
vidas em decorrência da lei, sentença normativa ou 
acordo coletivo de trabalho, no perfodo referido no 
caput deste artigo. 

Art. 22 ESta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art. 32 revogam-se as disposições em contrá-

PROJETO ORIGINAL 

Concede anistia de ITll.itas pelo Tribu
nal Superior do Trabalho a entidade sindi
cais em virtude de sentença judicial. 

O Congresso Nacional decreta: _ . _ . 
Art. 1• É Concedida anistia de multas cornina

das pelo Tribunal Superior do Trabalho a entidades 
entre 1 o de maio de 1995 e a data pl.blicação desta 
Lei em decorrência de sentenças judiciais declara
tórias de ilegalidade ou ab!J!ôividade de movimento 
grevista ou de . improcedência de reivindicação de 
categoria profissionais; 

Parágrafo único. Serão restituídas às entidades 
sindicais, as importâncias eventualmente retidas 
pelo empregador, devidas em decorrência de lei, 
sentença normativa ou acordo coletivo de trabalho, 
no período referido no caput 

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. , 

Art. 32 Revoga-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

A declaração de abusividade e ilegalidade de 
movimento grevista não pode ser utilizada com ins

. trumento para completa inviabilização da atividade 
sindical, definição assegurado pela Constituição. 

A entidade sindical e, face ao arl ~ da Consti
tuição, participante obrigatório das lides evolvendo 
interesses coletivos da categoria. Não pode, portan
to, o Sindicato e demais entidades, alijar-se do pro
cesso, .omitir-se ou deixar de expressar as decisões 
da categoria que representa 

A Constituição prevê, no arl 92, a sujeição dos 
responsáveis por abusos cometidos no exercício do 
direito de greve_ às penas da lei. Ser~ absur~o con
cluir, daí, que a Constituição transfira, do trabalhador· 
para 'as entidades sindieais, a responsabilidadE! por 
abusos cometidos, ou que tais abusos possàrtl ser 
genericamente considerados pela simples existência 
do estado de greve. 

lnobstante, tais multas cominadas aos sindica
tos, têm enorme impacto sobre a própria existência 
de· tais instituições, que por força de decisões da 
Justiça Trabalhista. acabam por ser obrigadas a res
ponder pelo pagamento de importâncias vultuosas. 

O presente projeto visa permitir que seja afas
tada esta penalidade, imposta, recentemente, de for
ma grave, aos sindicatos de petroleiros que, no 
exercício de seu direito legitimo de reivindicação (é 
assegurado aos trabalhadores o direito de· greve, 
competindo aos trabalhadores decidir sobre a opor
tunidade de exercê-lo e sobre os interesses que de
vam ser por meio dele defendidos - arl 92, caput da 
Constituição), conduziram o movimento paredista re-
centemente encerrado. · 

Pela relevância e oportunidade, -esperamos o 
apoio dos nustres pares à presente proposição. des
tinada a reconstittir o status quo ante, uma vez 
que. encerrada a greve, não swsistem motivos para 
que as entidades sindicais sejam penalizadas, além 
dos desgastes decorrentes da paralisação, já por si 
de grande monta. .. 

Sala das Sessões, Deputado Luciano Zica. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULOU 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais . 

CAPITULO 11 
Dos Direitos Soc~is 

Arl ~ É livre a associação profissional ou sin
dical, observado o seguinte: 

I - a lei não poderá exigir autorização do Es
tado para a fundação de sindicato, ressalvado o 
registro no órgão competente, vedadas ao poder 
público a interferência e a intervenção na organiza
ção sindical; 

11 - é vedada a criação de mais de uma organi
zação sindical, em qualquer grau, representativa de 
categoria profissional ou econômica, na mesma 
base territorial, que será definida pelos trabalhado
res ou empregadores interessados, não podendo ser 
inferior à área de um Município; 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da categoria, in
clusive em questões judiciais ou administrativas; 

IV ._ a assembléia geral fixará a contribuição 
que, em se tratando de categoria profissional, será 
descontada em folha. para custeio do sistema confe
derativo da representação sindical respectiva. inde
pendentemente da contribuição prevista em lei; 

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a man
ter-se filiado a sindicato; 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos 
riaS' negociações coletivas de trabalho; 

VIl - o aposentado fifiado tem direito a votar e 
ser votado nas organizações sindicais; · 

VIII - é vedada a dispensa do empregado 
sindicalizado a partir do registro da candidatura a 
cargo de direção ou representação sindical e, se 
eleito, ainda que suplente, até um ano após o final 
do mandato, salvo se cometer falta grave nos ter
mos da lei. 

· Parágrafo único. As disposições deste artigo 
apHcarn-se à organização de sindicatos rurais e de 
coiOnias de pescadores, atendida!! as condições que 
a lei estabeleoar. 

Arl gg É assegurado o direito de greve, compe
tindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade 
de exercê-lo e sobre os interesses que devam. por 

· meio dele, defender. 
§ 12 A lei definirá os serviços ou atividades es

senciais e disporá sobre o atendimento das necessi
dades inadiáveis da comunidade. 

§ 2" Os abusos cometkl()$ sujeitam os respon
. sâveis às penas da lei. 

·························---·····--·"· ..... ········-----··!--·· ..... ·--····-
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ERRATA 

Ref.: PL n2 600195 
Autor: Deputado Luciano Z"ICa- PT/SP 
Assunto: Concede anistia de mutas cominadas 

pelo Tribunal Superior do Trabalho a entidades sin
dicais em virtude de sentença judicial. 

Onde se lê: 
Art 1 º É concedida a anistia .. sindicais entre 

1 º de maio e a data da publicação ..• 

Lê-se: . 
Art 1 º É concedida a anistia •• sindicais entre 

1 º de maio de 1995 e a data da publicação ••• 
Luciano Zica, Deputado Federal- PT/SP. 

(A Comissi!lo de Conslifuição, Justiça 
e Cidadania.) · . · ' . . . 

PARECER N" 110, DE 1996 

. Da Comissão de Conslill.ição, J~ça e Cida
dama, sobre· o Requerimento n21.274, de 1995, que 
(equer, nos. termos regimentais, a inclusão, em Or
dem do Dia, de um volo de louvor ao jornal Corre/o 
do Povo, de Porto Alegre; que comemora 1 oo (cem) 
anos de sua fundação. · 

Relator: Senador José Fogaça. '. 

I - Relatório 

. Nos termos do art 222, § 12, do Regimento ln
temo do Senado Federal, vem a exame desta Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania o Re
querimento do Senado n21.274, que requer, nos ter
mos regimentais, a inclusão, em Ordem do Dia, de 
um voto de louvor ao jornal Correio do Povo, de 
Porlo Alegre, que comemora 1 00 (cem) anos de sua 
fundação. 

Fundamenta o autor da iniciativa, nobre Sena
dor Pedro Simon, a propriedade da homenagem ao 
referido órgão de imprensa lembrando os-roo (cem) 
anos de excepcionais serviços prestados ao povo 
gaúcho e, por extensão, ao povo brasileiro, .•. tendo 
se tomado, neste J)eríodo, leitura obrigatória para 
todo o gaúcho que deseje manter-se informa:lo sobre 
o que vai pelo Estado, pelo seu País e pelo mllldo. 

li-Voto 

O Rio Grande do Sul vivia os efeitos da Revo
lução Federalista naquele ano de 1895. A derrota de 
Saldanha da Gama pusera fim à guerra entre mara
gatos e ximangos, mas o clima de intolerância entre 
as duasJacções ainda enlutava e dividia a socieda
de gaúcha quando o Correio do Povo circulou pela 
primeira vez, em 1" de outubro. 

Em meio ao ambiente de convulsão política de 
então, seu proprietário e fundador, Francisco Antô
nio Vieira Caldas Júnior, demarcava, em seu edito
rial de estréia, o papel que o diário prestava-se a de
selllf)enhar: 

"Independente nobre e forte - procura
rá sempre sê-lo o Con-eio do Povo, que 
não é órgão de nenhuma facção partidária, 
que não· se escraviza a cogitações de ordem 
subalterna 

Em política - somos pela República, e 
só alimentamos a aspiração patriótica de vê
la pujante, amada e próspera, capaz de fa
zer a felicidade deste grande país, fadado 
aos mais altos destinos." · 

Nos anos que se seguiram, o Correio do PÓVo 
afirmou-se como o canal dos rios-grandenses com 
o País e com o mundo, sendo testemunha presente, 
em muitos casos, dos grandes acontecimentos jor
nalísticos da época. Da Guerra dos Canudos à in
venção do telégrafo, ainda no século XIX, da Revo
lução de 30 à I Guerra Mundial o jornal retratou o 
mundo em suas pãginas, nesse seu primeiro perío
do. Nem mesmo a morte prematura de seu funda
dor, em 1913, interrompeu seu caminho indelével de 
bem infoi'!TI3r o Rio Grande. Assumido, por sua es
posa, D. Dolores Alcaraz Caldas, até então sem ne
nhuma experiência no ramo dos negócios, o Correio 
conseguiu transpor as dificuldades naturalmente sur
gidas, não se afastando dos caminhos traçados por 
seu idealizador. 
. Mas aquele que se tomaria o grande coman
dante de sua história ainda está por vir. O então 
adolescente Breno Alcaraz Caldas, com 18 anos, 
começa a trabalhar no jornal em 1928. Em 1935, é 
empossado como Diretor do Correio do Póvo, car
go que exerceria até 1986. 

A frente da empresa por meio século, consoli
dou um dos mais sólidos empreendimentos de co
municação no extremo sul do Pafs. Acompanhando 
a evolução tecnológica que tomava disponíveis no
vos canais -de comunicação, criou outros· veículos: 
primeiro a Folha da Tarde, em 1936, depois a Folha 
Esportiva, em 1949, a Rádio Guaiba AM, em 1957, 
a Folha da Manha, em 1969, a TV Guaíba, em 
1979, Rádio Guaíba FM, em 1980; 

A Empresa Jornalística Caldas Júnior, tendo 
corno viga-mestra o Correio do Povo, afirmara-se 
corno a grande porta-voz da gente gaúcha; partici
pando, ao longo dos anos, de todos os seus mo
mentos. Seus veículos não se restringiriam· a meros 
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transmissores de noticias aos rio-grandenses. Alua- O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Encerrou-
riam como verdadeiros defensores dos interesses do se, na última sexta-feira, o prazo para apresentação 
estado, realizando açães públicas beneficentes e de emendas às seguintes matérias: 
promocionais; assumindo, até mesmo, posições po- - Projeto de Resolução n" 20, de 1996, da Se-
líticas justificadas em editoriais corno aquelas para nadara Marina Silva, que altera o art 107, do Regi-
as quais se inclinava a maioria dos seus leitores e menta Interno, do Senado Federal; 
ouvintes. - Projeto de Resolução n" 21, de 1996, que au-

À política de desenvolvimento empreendida, toriza o Município de Osasco-SP a emitir Letras Fi-
entretanto, seguiu-se grave crise financeira que cul- nanceiras do Tesouro do Município de Osasco -

. minou, para pasmo e amargor da sociedade gaúcha LFTMO, cujos recursos serão destinados à liquida-
e brasileira, com a decretação da falência _da empre- ção da sétima parcela de precatórios judiciais, 
sa, em 1985. Um ano antes, em 16 de junho de bem como dos complementos da primeira à sexta 
1984, deixara de circular o jornal Correio do Povo. parcelas; e 
Um sentimento de orfandade tornou conta do povo Projeto de Resolução n" 23, de 1996, que auto-
gaúcho, corno se a própria voz do Rio Grande hou- riza 0 Estado do Ceará a contratar operação de cré-
vesse calado. . dito junto à Caixa Econõmica Federal, no valor de 

O silêncio não seria eterno, no entanto. Após vinte e cinco milhões, oitocentos e treze mil e ses-
22 meses, em 31 de agosto de 1986, o jornal voltava senta e oito reais, destinada ao desenvolvimento de 
a circular, agora sob o comando do economista Rena- .ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da 
to Bastos Ribeiro. Reencontrava-se o diãrio com sua população de menor renda, com recursos do FGTS, 
gente, após 91 anos de história trilhada lado a lado. dentro dos programas Pró-Moradia, Pró-Saneamen-

No ano em que completa 1 00 (cem) anos, em to e Pró-Conclusão. 
novo formato tablóide, o Correio do Povo recupera As matérias não foram oferecidas emendas. 
a posição de jornal de maior circulação e tiragem no o" Projeto de Resolução n" 20, de 1996; ~ai às 
Rio Grande do Sul, hoje chegando aos 240 mil Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e 
exemPlares diários. Diretora, e os demais serão incluídas em Ordem do 

O Parlamento brasileiro une-se, neste momen- Dia, oportunamente. 
to, às homenagens prestadas à Direção do Correio o SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidên-
do Povo e ao povo gaúcho, inspirador anônimo de cia recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n" 
seu trabalho, pelo transcurso de um século .de sua S/18, de 1996 (n" 712/96, na origem), de 15 do cor-
fundação. rente, encaminhando, nos termos do art. 13 da Re-

À vista do exposto, somos de parecer favorável solução n" 69, de 1995, do Senado Federal, parecer 
à aprovação do Requerimento n" 1274, de 1995, de daquele Órgão Técnico sobre a solicitação do Go-
autoria do nobre Senador Pedro Simon. vemo do Estado de Minas Gerais, visando à contra-

Sala das Comissões, 13 de março de 1996. - tação de apelação de crédito junto à Financiadorà -
!ris Rezente, Presidente - José Fogaça, Relator de Estudos e Projetas- FINEP, no valor de nove mi-
- Roberto Requião - Lúcio Alcântara - Bernardo lhões, novecentos e dez mil, cinqílenta e cinco reais 
Cabral - Romeu Tuma - Ronaldo C. Lima - Ro- e setenta centavos, destinada a apoiar o Programa 
berto Freire - Antonio Carlos Valadares - Pedro de Modernização Administrativa do Estado de Minas 
Simon- José Bianco- Edison Lobão -Jefferson Gerais. 
Peres. _ .· A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-

0 SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Expe- micos. 
diente lido vai á publicação. O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Há orado-

O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) - A Presidên- res inscritos. Concedo a palavra ao ilustre Senador 
cia recebeu, do Presidente do Senado paquistanês, Ernandes Amorim. 
expediente comunicando a criação do Grupo de O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pro-
Amizade Paquistão-Brasil e encaminhando relação nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
dos integrantes do referido grupo. (Diversos n" 25,- - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o que me 
de 1996) traz à tribuna é a preocúpação com o_ momento poli-

O expediente vai à Comissão de Relações Ex- tico por que passa o Brasil, com um sistema de irre-
teriores e Defesa Nacional. gularidades que abrange todos os níveis. 
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Meu Município, Ariquemes, em Rondônia, teve 
uma administração que não caminhou corretamente. 
Assim, fez-se necessária a interferência de 13 parla
mentares da Câmara de Vereadores, motivados pela 
vontade popular, no sentido de pedirem o afasta
mento do Prefeito, o que aconteceu imediatamente. 
Quarenta e oito horas depois, a Justiça permitiu o 
retomo do Prefeito à Prefeitura Logo após, a socie
dade ouve informes de que, a partir dali, estariam 
negociando votos de vereadores, em valores de 
R$50 mil aproximadamente, ou seja, estavam nego
ciando a vida do povo daquele Município. Isso sem 
terem por escrfto provas. É grande, então, a decep
ção da eleitorado, dos munícipes. 

Fui Prefefta daquela cidade, onde realizei 
obras, encaminhei-a rumo ao progresso. Nem sem
pre se deve culpar o prefeito pelas irregularidades, 
mas sim sua assessoria Não foi abert0 inquérito . 
para que se apurassem todas as irregularidades. As 
denúncias com reiaçãa à compra, segundo informes 
dos vereadores, está passando em branco. 

Mas isso não me cala, Sr. Presidente, s,;os e 
Srs. Senadores. O Governador, quando tomou pos
se, teria menos de um mês de folha de pagamentos 
atrasada, ou seja, qyinze dias de atraso. Como se 
trata de um Estado distante de Brasma, o Governa, 
dor procurou ajuda dos Estados em falência e. jun- · 
tau-se à eles, conseguindo, com isso, empréStimos, . 

o· Governador assiriou um cornpromiss.o q\Je ti
rou toda a soberania da Estado e o entregou para o 
setor econômico. Obrigou-se o Governador a .fazer 
tudo a. que exigia o Sistema Financei_ro. ~:;~Ciona);_ 
que a proibiu de realizar qualquer outra contratação 
de dívida, que não fossé aquela, em nível fede(al, . 
que fez junto ao Banco do Brasil e à Caixa Ecoflômi- .. 
ca Federal. 

Esse dinheiro foi retirado de circulação.com ju
ros baixíssimos; poderia ter sido investida .na produ
ção, energia, estradas, saúde ou na segurança da
quele Estado; mas o Govemador.s~uer se preocu
pou com isso. Ao receber aqueles recursos, mais ou 
menos R$1 00 milhões, juntou-o. com a arrecadação 
e, ao invés de saldar a folha de pagamento, como foi 
proposto, o Governador do Estado voltou a pagar 
débitos de 6 ou 8 anos atrás, época do Plano Cruza
da. Com aquela inflação, ficaram alguns resíduos, 
que ele levantou junto às empreiteiras, e, também 

-segundo os informes, foram pagos meio a meio, ou 
seja, foram rachados aqueles pagamentos de 6 a 4 
anos atrás. O Governador do Estado tirou o dinheiro 
que deveria ter sido investido nas prioridades do Es
tada e fez as negociatas. 

Daqui a pouco, Sr. Presidente, nesta semana, 
precisamente na sexta-feira, a Assembléia Legislati
va, cujo Presidente havia sido eleito para um man
dato que termina em fevereiro do próximo ano, re
solveu antecipar as eleições para perpetuar o atual 
Presidente da Assembléia em seu cargo. Mais uma 
vez os informes são de que cada voto de Deputado 
teria custado R$160 mil em favor da chapa de aluai 
Presidente. Isso correu à boca larga, saiu na impren
sa a tal pasta preta, e avacalhou essa questão da 
compra de votos de Deputados estaduais. 

E se não bastasse, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, correm informes também de que, do ou
tro lado, o Sr. Governador pagou até R$200 ,00 ou 
R$250,00 por voto, e alguns desses Deputados aos 
quais· foram pagos esse votos votaram na ch~Jpa ad
versária, ainda traindo o governador. 

Neste momento o País se encontra falido, o 
Governo Federal deixa de fazer investimentos na 
agricultura; deixou de investir no trigo quando gasta
ria R$150;00 na tonelada para comprá-lo a 
R$250,00 ou R$300,00; e quando empresta eSse di
nheiro a esses governadores sem uma fiscalização 
precisa, S. Ex%. desviam esse dinheiro. Qual o me
canismo a ser utilizado, qual o sistema e qual lei 
apresentar para fazer que o Tribunal de Contas e o 
Ministério Pú~lico cumpram com. uma fiscalização 
maior para.que·o.dinheiro não seja desperdiçado? 

Diante de uma causa maior, agora, está che
gando a Bras má o caso do Proer; programa destina-

. da a ajudar bancas falidos. O que a população tem a 
ver· com bancos que faliram? O que o depositante 
tem·a ver com o Banco Econõmico e com o Banca 
Nacional? Além do mais, se esses bancas. faliram, 
alguém levou o dinheiro, pois o dinheiro não sairia 
desses bancas voando. Portanto, com muito respei
to aos Líderes. do Governo, com mufto respeito aos 
governadores que defendem o sistema econõmico 
ql!e aí está, a exemplo do que vejo, o Presidente do 
PFL, o ex-Senador Jc-rge Bomhausen, disse taxati
vamente na televisão que o PFL não apoiaria essa 
CPI. Imaginem quem está dizendo isso! O ex-sena
dor Jorge Bom)lausen, que é filho de banqueiros, 
vive e se mantém de restilados de bancos. E outros· 
Senadores que, com o compromisso de serem leais 
ao Governo Federal, procuram, às vezes, emperrar 
a criação de uma CPI. 

O pior não é isso: tivemos outras CP Is aqui, a 
exemplo da ·cPI da Mineração, que eu pedi, e que 
foi aprovada no Senado, mesmo contra a vontade 
do PSDB, e foi implantada. Essa CPI iniciou esse 
trabalho, que está em fase de conclusão. 
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O Sr. 
aparte? 

Bello Parga - Permite-me V. Ex" um Banco do Estado da Bahia Deixam-se todas essas 

O SR. ERNANDES AMORIM - Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Bello Parga - Nobre Senador Emandes 
Amorim, V. Exª, ao se referir à questão bancária em 
voga no momento, fez alusão a um pronynciamento 
do Presidente do meu Partido, o ex-senador Jorge 
Bomhausen. O fato de S. Ex• ter ligações pessoais 
ou familiares com banqueiros não autoriza ninguém 
a dizer que ele tenha iniciado, batalhado ou procura
do favorecer, via legislação ou via atitude política, a 
banqueiros ou a bancos. A posição do Partido não 
foi isolada de S. Exª. Aqui mesmo, no Seriado, a 
Bancada do PFL se reuniu e achou por bem, no ~ 
sente momento, não fazer indicações para a CPI, o 
que não quer dizer que, futuramente, essa situação 
não possa evoluir. Eu gostaria, portanto, de frisar que, 
no momento, V. Ex" comete uma injustiça com o ex
Senador Jorge Bomhausen, procurando estabelecer 
uma ligação entre as atividades empresariais dele e o 
desempenho na presidência do partido político. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Só me refiro a 
Jorge Bomhausen, porque assisti na televisão quan
do disse que o PFL não participaria da CPI nem indi
caria membros, sendo ele o presidente do Partido. 
Mas no caso da CPI, é a maneira que uma minoria· 
tem de se manifestar diante desses problemas. Para 
a· não criação da CPI, pois alguns parlamentares 
não a querem, no mínimo teriam que pedir para anu
lar a. CPI da Mineração e outras CPis que foram 
criadas por um número que não é o exigido agora 
Na realidade, a CPI da Mineração foi criada e ostra
balhos estão em andamento. . 

O Sr. Bello Parga - Perdão, Senador. Mais 
uma vez permita-me intervir; 

O SR. ERNANDES AMORIM -Pois não, Sena-
dor. 

O Sr. Bello Parga - A Comissão não foi insta
lada e não estã funcionando. A Comissão foi consti
tuída e estã prestesa ser instalada 

O SR. ERNANDES AMORIM - Esta é a CPI 
dos Bancos. Eu me referia à CPI da Mineração. Mas 
espero que, pelo consenso e os votos - na realidade 
jã são quatro, faltam o PMDB e o PPB indicar-, com 
maioria legal, e está no Regimento o direilo de se 
criar a CPI. Ba deve ser criada mesmo contra a von
tade, talvez não de V. Ex~. mas de outras pessoas 
que não querem que isso seja apurado. Nós não po
demos permitir. Eu, por exemplo, sou da Região 
Norte; em nosso Estado, nenhum empresário foi be
neficiado pelo Banco Nacional nem tampouco pelo 

irregularidades acobertadas, sem que o povo veja 
ou acompanhe o seu deslanchar ou a sua apuração. 

O que posso dizer é que tenho o costume de 
participar de CPI. Quando fui Deputado Estadual na 
Assembléia Legislativa, tivemos uma CPI que foi ins
talada e chegou ao fim com resullados. Participei de 
mais uma CPI, que pedi: a da mineração; e esta que 
subscrevi, a dos Bancos. A Nação toda está a espe
ra de que isso seja esclarecido. 

Em viagem a Rondônia, um embaixador elo
giou-nos pela iniciativa de criação desta CPI, até 
porque, quem tem dinheiro para investir, de um ou
tro pais, seja brasileiro ou não, não vai investir em 
bancos duvidosos. Seria importante que passassem 
essa CPI pela peneira, para ver se realmente os ban-. 
cos merecem credibilidade; assim, aqueles que têm di
nheiro poderiam fazer investimento nesses bancos. 
Quem não tem competência não banca negócio. 

· · O Sr. BeiJo Parga - Permite-me V. Ex" mais 
um aparte, Senador' Emandes Amorim? · 

O SR. ERNANDES AMORIM - OuÇo-o. com 
prazer, Senador Bello Parga · 

·O Sr. Bello Parga - Eu gostària de frisar· a V. 
Ex" que aqueles que não acham. conveniente a cria
ção da CPI não estão de forma nenhuma acobertan
do nem· pretendendo acobertar quaisquer irregulari-
dades;· · 

· Os que pensam inconveniente a instalação da 
CPI entendem que o Governo Federal, pelo Poder 
Executivo; dispõe de elementos para fazer todas as 
apuraçôes e dar todas as satisfações à opinião pú
blica. No entanto, conforme eu já disse, no caso de 
a maioria dos componentes entenderem de instalar 
a Comissão, ali estaremos para dar nossa colabora
ção. 

O SR; ERNANDES AMORIM - Na verdade, o 
Presidente não tem demonstrado essa boa vontade, 
porque, se a tivesse; jã haveria muita gente na ca
deia devido aos problemas com ·o· Banco Econõmi
co. Ao contrário, os· diretores do 13anco Econõmico 
estão vendendo fãbiicas de Coca-Cola para o Go
vernadOr· do Cearã' e nada · foí · ainda apurado. 
Apreenderam um cidadão em sua residência só para 

· dar satisfàção a nossa CPI, o que não vem ao caso. 
É preciso que se dê ·continuidade a essa CPI, que se 
apure, que se esclareça que os órgãos do Governo 
não têm sido tão competentes para apurar essas ir
regularidades. Elas .são tantas. e em tantas ãreas 
que se faz nec:essári& criar uma C PI. Além disso, ela 
é um instrumento d() Congresso. Não sei o que vim 
fazer aqui no senado, se não posso participar de 
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uma CPI, se não posso fiscalizar. se tenho que dar 
todos os dias uma carta de credibilidade ao Presi
dente da República e deixar de cumprir nossas obri
gações. Espero que dessa vez o Congresso levante 
a voz, assuma seu poder fiscalizador; que as mino
rias possam ter uma CPI para apurar fatos. Quem ti
ver razão que saia cheio de razão; quem não tiver 
que seja punido pelos órgãos que devem puni-lo. 

Vejam a Policia Federal quase amarrada, sem 
condições de apurar esses falos, até por ganhar, 
hoje, um irrisório salário, e não ter equipamentos 
nem poder para fiscalização. O Tribunal de Contas 
da União me deixa dúvidas porque um tribunal que 
considera que o Sivam está repleto de irregularida
des e oito dias depois considera que não há mais ir-
regularidade perde minha credibilidade. . . . 

Minha preocupação, Sr. Presidente, Srs. Sena: 
dores. é quando me refiro ao fato de que desde a 
minha cidade, Ariquemes, em Rondônia, ao Estado 
de Rondônia, ao Governo Federal, há necessidade 
de se tomar uma posição para se fazer umiúirnp&. 
za; daqui a pouco, se for o caso, vamos tei- que ape
lar para uma nova ditadura neste P<.ís, para ver se 
colocamos as coisas ·em seus devidos lugares, pois 
o que se vê por aí é um verdadeiro marasmo.: l,iríii\ 
falta de comando e irregularidadeS que nós, Sena
dores, não temos coragem de apurar e defender: .. 

Gosto de respenar os Uder~ mas sou càntrâ 
essa submissão dos Parlamentares aos: Líderes. 
Muitas vezes, em consideração ao Líder, deixamos 
de atuar em determinados setorils para agradá-lo. 
Com relação àquelà. ÇPI para verificar o :S:~e.mâ. 
bancário, naquela época do Bahi:o Eoohõn\iCó, fui 
solicitado a retirar minha assinaiúra. coritiá' ·minha 
vontade. a pedido· dó Senador E~o Alvares: <~f"i P!>r 
sua educação, pela maneira conjq S. Exs nie procu
rou; retirei minha assinatura, masJogo depOis nie ar
rependi de tê-la retirado porque sà'realmente tiilesse 
sido feita a fiscalização nequela ~ já não tería
mos repetido os 'R$6 bilhões pi;ira ajudar o Banco 
Nacional. · 

Ainda m~ 'sr. Presiden!Êi; Srs. Sena.dores; 
imaginem que o C!JIIor foi cassádo. a priilcípio, ·por 
causa de um carro Elba que rei;ilbeu de preseirte. 
Agora, R$6 bilhões furam retirados, de uma paiicada 
só, dinheiro que pertence ao pOVo, à Nação, para 
pagar prejuízos. Cassou-se o Ççllor por causa de 
uma Elba; uma cassação que deixou dúvidas e que 
esta Casa já devia ter corrigido;· até porque foi injus
ta a maneira como foi feita; o présldente já teria rentll
ciado a seu mandato, mas, mestro assim. para mos
trar que esta Casa tinha força nactuela época. cassou 

o Presideme Collor simplesmente porque recebeu 
uma Elba de presente. Agora, milhões e milhões de 
dólares, até bilhões são sli:Jtraidos, são tirados de 
circulação e não se vê punição de ninguém. 

Espero que esta Casa tome uma posição favo
rável quanto a essa CPI e que faça justiça. Não ins
talar uma CPI que foi criada por maioria de Oposi
ção, por 27 senadores, e deixar que um Senador de
fina seu futuro não é correto e é passível de censura 
por parte da Casa Mas acredito muito no Senador 
Sámey, Presidente desta Casa, homem que não to
mou. partidos. Basta cumprir o Regimento Interno 
que, se Deus quiser. dentro em breve, veremos 
quem tem razão e onde se encontram os bilhões re
tiràdàs .dei Estado. Com a Polícia Federal bem paga 
aeiéditó que. será posSível fazer o'rastreamento des
se dinheiro e buscá-lo mesmo fora do País para fa
zer investimentos em saúde, educação e em todos 
os setor(O!s que se encontram abandonados-

. Milito obrigado •. 
O SR. .PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

pal11vra ao Senador J.osé Roberto Arruda (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Laura Campos. 

(Pausa) ... 
· · . Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocí

nio. (Pausa} 
·'. · , ·Concedo a palavra éiO Senador 6ilvam Borges. 

(Pausá} ·,·.· · · · 

Concedo a palavra· ao Senador BeiJo Parga 
· : . ·o SR: BELLO PARGA (Pf'l-MA. Pronuncia o 

séguinté discurso. Sem revisão do'orador,) -Sr. Pre
sidente; Sr5: ·senadores, quero me reportar aqUI a 
um projeto de lei do Senado que está tramitando na 
COtniSSão de Assuntos Sociais ·e que dispõe sobre a 
participação dos trabalhadores .na gestão das em
presas. Trata-se de uma iniciativa·da legislatura an-
terior. · · · 

· · · · 'A jostilicativa da pioposta traduz com precisão 
a relevãncia da regulamentação de ambas as maté- . 
rias- que diz respeito ao art. 7º-, inciso XI, da Consti
tuição Federal. e que ·trata da participação dos traba
lhadores, em· caráler de excepcionalidade, na gestão 
da empresa e a escolha de um representante destes 
junto aos seus ellllregadores. 

Parece-me, no eritanto, que, por serem institu
tos completamente distintos, a intenção de· regulá
los conjuntamente pode acabar por confundi-los e, 
como conseqüência, minimizar a importância e o im
pacto que cada um teria, por si só, no avanço das 
relações entre empregados e empregadores. 

O art 7Q, XI, da Constituição diz: 
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Arl 7 - São direitos dos tmbalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social: 

X I - participação nos lucros, ou resulta
dos, desvinculada da remuneração e, ex
cepcionalmente, part o entendiiT)Elnto direlo 
com os empregadores. 

Verifique-se que a participação dos trabalhado
res na gestão da empresa, na forma consti1ucional, 
ocorre apenas éxcepcionalmente. O comando cornr 
titucional nitidamente apenas a al.\loriza - e a impõe -
em situações de anormalidade. · 

Por sua vez, a representação dos empreg~dos 
junto à direção da empresa, na forma do transcrito 
do arl 11 ' deve. ser constante, independente di! sf
tuação conjuntural da empregadora. Deve fazer par
te da estrutura do relacionamento· entre os emprega
dos e a empresa respectiva · · · · · 

A intenção de regular insti!'utos tão diversos, 
data venia dos ilustres proponentes ·da projeto, aca
ba por confundi-los, tornando, inclusiVe; duvidosa a 
constitucionalidade do projeto.·. · 
· Note-se, por exemplo, que, ao invés de partir 

da excepcionalidade de situações da empresa para 
disciplinar o disposto no art. 12, XI, o projeto toma 
por ponto de parlictl! excepcionalidade de empresas, 
exigindo a participação na gestão apenas em . em
presas com mais d.e 200 empregados. 

Não hã .. na normá do irciso-XI.do,arl772 da .. 
Constituição, autq~;,;ação para que dela se .ex~Q
nem empresas, em detrimenti> .. dos.funcionários·de 
outras empresas. não abrangidas na ex<:eção. · 

Nesse ponto, inclusiVe;.'? proje!q ac;aOa .por. 
prejudicar os empregados .de· empresoo com .mellQ!l· 
de .200 ·empregados,. suprifl:lind<>:-lhes o direito que 
lhes é assegurado pelo referido inciso. · 

Mais ainda: não é possível desconsidera.r que 
apenas em situações excepcionais deverá ocorrer a 
gestã.o, situações essas que o proje1D não define •. 

8. Por outro iàdo, ao partir do pressupos1D. de 
que a gestão referida_no art. 72, XI, corresponde tã<r. 
somente à representação do art: 11, o projeto acaba· 
por minimizar a participação ef~va que, pelo primei. 
ro institu1D, teriam os trabalhadores na tornada de 
decisõeS do órgão diretivo da empresa 

É . que a representação para fins de entendi
men!o ~!III· 11) não significa efetivo poder de partici
pação na gestão da empresa (arl 72, XI). 

Assim é que os poderes da representação, de
nominada no projeto de "participação mínima" (§ 2" 

do arl 39), limitam-se, pela proposta, à obrigação de 
o empregador receber sugestões do representante 
dos trabalhadores e dar-lhes resposta; fornecer 
àquele representante dos trabalhadores as informà
ções por ele requeridas; e consultá-lo sobre medidas 
empresariais que possam afetar os empregados. 

Nenhuma dessas atribuições, como está pa
tente, obriga a empresa a considerar a vontade dos 
trabalhadores na 1Dmada de suas decisões. 

9. Aliás, a intenção do legislador constitucional, 
quanto ao arl 11, parece ter sido, na questão dos 
poderes da representação, devidamente regulada 
pelo proje1D. 

Porém, não parece ter sido tão feliz quanro aos 
poderes da gestão prevista no art 72, XI, uma vez 
que não define o direito de participação direta na 
gestão da empresa, mas apenas prevê o de serem 
por ela consultados. 

: 1 O. Note-se, ainda, que, como conseqüência 
ela pretensão de regular conjuntamente os dois insti
tutós, parece ter havido desvio da finalidade da rep
resentàção prevista no arl 11 da Constituição .. 

. . t;:oquan1D que a regra da gestão é impositíva e, 
assim, precisa de instrumentos de pressão p_ara ser 
cur'nprida; a norma do arl 11 da Constituição tem 
por meta b entendimen1D, o diálogo entre as partes 
envolvidas na relação de tr;~balho ·e, portanto, deve
ri;~ estàr acompanhilda de instrumentos de incentivo 
para ser efetivada; 

Quando o Projero, que está tramitando na Co
missão ·de Assuritós Soci;~is, no entanto, como ins
tn'JmeiifO ile'Pr'e~. autoriza o ajuiz;;tmento de dis
sídi.o çóletivo, por iiltermédio dô Sindicato da éatego
ria; na ausência de' qualquer modalidade de partici- _ 
paçãó' na gestão, e 'estàndo cOmpreendida na gestão, 
pela: esliiJt!..rá do projeto, tambéfj1' a representação, 
acaba ·ele por tomài a representação vetar de discór
dia; 'de dissídio, de ·ctesentendimento, quando ela de-
veria' visar ao entendimento entre as_partes. · 

· Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pelo 
que expus, por esse arrazoado que trouxe à çonsi
deração dos meus nobres Pares, comunico que irei 
;~presentàr um varo'· em separado, naquela Comis
são, opinando pela rejeição do projeto em ;~preÇO. 

Era o que tintia a dizer, Sr. Presidente. Mui1D 
obrigado. - · 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senado~. João França. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PMDB-BR. Pronuncia 
o seguinte discurso;) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senado•es. os Estados da Região Arnazõnica, não 
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sei se por estarem mais distantes do centro financei
ro do País ou por não terem ainda alcançado o pata
mar de progresso e desenvolvimento das Estadas 
da Sul e do Sudeste, principalmente, ou se par am
bas as causas, têm padecida de uma falta crõnica 
de recursos a serem investidos nas selares produti
vos da região. 

Em decorrência disso, excetuanda-se Manaus 
- por causa da Zona Franca -;a industrialização lá 
existente ainda é muito reduzida, o que restringe 
também a oferta de empregas a a nível de renda da 
região. 

Esse quadra só podará ser revertida se investi
mentos forem direcíanadas para aqueles setares 
que demonstram possibilidades de crescimento -
como a mineração, a indústria moveleira e de bene
ficiamento da madeira, a agroindústria, a pesca e o 
turismo - .e que apresentam melhores condições de 
desenvolvimento e competitividade, por estarem li
gados à vocação primeira da região. Em seguida, 
não tenha dúvida, outras selares também se desen
volverão, em decorrência das transformações por 
esses operadas. · 

Faço, pois, um apelo especial ao Banco Nacio
nal da Desenvolvimento Econõmico e Social para 
que estude a possibilidade de abrir linhas especiais 
de crédito para .as empresas que quiserem se ex
pandir, ou mesmo aí se estabelecer. 

O BNDES poderia, por exemplo, criar para a 
Região Norte um programa semelhante àquele im
plantada, em 1993, em Estados do Nordeste, cha
mado Nordeste Competitiva, que tinha o abjetivo 
precípua de promover o aumento do nívEl! de empre
ga e renda na região, com condições de financia
mento mais atratlvas em termas de juros e de pra
zas. Os resultados dessa iniciativa foram animado
res. Somente nos 6 primeiros meses de implanta
ção, cinqüenta e três empresas, a maioria de peque
na porta, já tinham apresentadas os seus projetas. 

Creio ser chegada a hora de o Governo dedi
car uma atenção especial à Região Norte, principal
mente agora que os olhos e a cobiça da mundo se 
vattam para lá. Não basta estarmos vigilantes com a 
melhor tecnologia da mundo para sabermos o que 
se passa nesse território. t: preciso integrá-la ao res
to da economia brasileira r= preciso fazer chegar lá 
as vantagens do progresso e do desenvolvimento. 

O Sr. Emancles Amorim - Permite-me um 
aparte, nobre Senador João França? 

O SR. JOÃO FRANÇA - Ouço V. Ex"-, nobre . 
Senador Ernandes Amorim. 

O Sr. Emandes Amorim - Na realidade, nobre 
Senador, agora, com a pedido de instalação da CPI 
dos Bancas, ficou bem clara a nosso descontenta
mento quanto à questão da Amazônia V. E# pode 
ver que quase a maioria dos Srs. Senadores que as
sinaram a requerimento dessa CP! eram da nossa 
Região, pelo inconformismo do abandona em que 
ela se encontra. No ano passado, o Presidente Fer
nanda Henrique Cardoso esteve em Manaus. Lá, 
reuniram-se empresárias de todos os naipes, e Sua 
Excelência prometeu que faria vários investimentos 
na Região Amazónica Prometeu até criar o Banco 
da Povo - imagine! Entretanto, em vez-de criar ci 
Banca do Povo, não conseguiu, par meia de seus 
assessores da área econômica, manter as bancos 
eficientemente funcionando. Aí, vêm esses escànda
los. Está na hora de o Presidente Fernando Henri
que Cardoso ver que nós, da Região Norte, além de 
fiscalizarmos a atuação desses bancos na Região 
Sul, a mais rica, solicitamos a outros bancos que 
funcionem. O Banco da Brasil e o Banca da Amazô
nia, naquela região, são como uma fotografia:' se fo
rem retirados de lá, não farão falta, porque não têm 
interesse nenhum em ajudar no desenvolvimento. 
As áreas da seringa e da borracha estão sendo 
abandonadas, al>sim como a da agricultura, sem te
rem perspectiva nenhuma Numa cidade como a mi
nha, Parto Velho, por exemplo, anda-se de rua em 
rua e o que é que se vê? Comércios fechando, falin
do, sem opção nenhuma de melhoria Diz-se que o 
Plano Real vai bem, só não sei às custas de quem, 
pois se falta alimentação para tanta gente, se a 
maioria dos pequenos e médios empresários estão 
falindo, além dos aluais escândalos bancários. Acre
dito que muito investimento, devidamente aplicada 
em nossa região, deveria estar servindo para a seu 
desenvolvimento. Somos uma região super-rica, te
mos um subsolo avaliado pela CPRM em US$1,5 bi
lhão, que faz parte da Empresa Vale da Rio Doce
empresa esta que querem dar a instituições outras-, 
no entanto não se vê cuidado com o que temos. 
Está na hora de nós, Parlamentares da Região Nor
te, levantarmos a bandeira em defesa da Região 
Amazónica Quando se precisa aprovar um projeto 
de segurança nacional, como o Sivam - que atende 
a interesses não sei de quantos e de quem - faz-se 
a toque de caixa Trata-se de assunto de segurança 
nacional, mas já passou esse tempo todo e está 
tudo calmo, calado; só existe a Amazônia para ab
sorver esse tal Sivam, que não é prioridade. Precisa
se de um projeto dessa natureza, mas não com a 
prlondade que lhe deram. Usam a Amazônia quando 
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querem se beneficiar, para que o resultado auferido cidades corporações - 20, 30, 40, 50 policiais fede-
de nossa Região seja investido no resto do Brasil rais - em cada cidade, para dar segurança e fiscali-
rico. Mais uma vez dou razão àqueles separatistas zá-la de perto. Esse sim é um projeto prioritário para 
do Rio Grande do Sul que querem se desmembrar a Região Norte, para a região desabitada. Não é o 
do Brasil. Penso que precisamos levantar uma ban- easo do Sivam. Aliás, aqui neste Senado, vai me 
deira separatista da Região Norte, porque só existe custar muito acostumar-me com essa filosofia, não 
interess_e em vender a Amazônia, a Região Norte, as sei se porque viemos daquela região tão longe, tão 
nossas riquezas. Está na hora de levantarmos a distante e não temos tanto conhecimento como têm 
nossa bandeira, darmos o nosso grito de inde- os intelectuais do Sudeste/Sul. Entretanto, vou de-
pendência, até porque se há estrelas, Senadores morar muito a aprender o que pensam as outras 
dos grandes Estados, os nossos votos são iguais e, pessoas sobre a nossa região. 
sendo iguais, temos o direito de levantar a voz pela O SR. JOÃO FRANÇA - O nosso Exército, 
Amazônia. atualmente, estâ totalmente sucateado, mas é preci-

0 SR. JOÃO FRANÇA - Sem dúvida nenhu- so que o Governo dê condições para que se criem 
ma, Senador, todos nós, da Região Amazónica, sen- novas pelotões na região. O Projeto Sivam, sem dú-
timos isso. Somos discriminados. A nossa Região vida nenhuma, é de grande serventia, mas desde 
precisa de vários projetas, conforme V. Ex' c~ou. que venha acompanhado do Calha Norte, para que 
Sou favorável ao Sivam, mas sou favorável a que se tenhamos preSença viva Somente os radares não 
dê continuidade ao Projeto Calha Norte, polque pre- vão resolver o noi;so problema. 
cisamos, em nossas fronteiras, de presença viva Sr. Presidente, isso só se consegue com inves-
Nossas fronteiras são muito grandes, e vigilância so- timentos em setores produtivos capazes de gerar 
mente por intermédio de satélites não vai resolver o renda e capazes de criar empregos. 
problema. Há lugares distantes em que, se o satélite Recentemente, o Governo, em uma tentativa 
acusar qualquer problema, como se chegará lá? de reduzir-o desempreg-o no Pais, anunciou a libera-
Não há estradas, não há aeroportos, não há nada ção de créditos especiais do BNDES para que as --

Acredito que temos que dar continuidade ao empresas possam criar novos empregos e qualificar 
Programa Calha Norte, para que tenhamos em to- a sua mão-de-obra. Aqueles que quiserem se benec 
das as nossas fronteiras presença viva, abrindo ficiar do programa poderão contar com prazos ma!s 
aeroportos, montando os pelotões do Exército, como dilatados para quitar os empréstimos e pagar juros 
já existem alguns naquela região. Precisamos pre- de apenas 1% ao ano, acrescidos da Taxa de Juros 
serva.· a nossa Amazônia. Se não tivermos cuidado, a longo Prazo - T Jlf". 
vão até tomá-la, pois é riquíssima, tem hoje um po- Além de serem bem favoráveis essas condiçõ-
tencial incalculável. es, a filosofia desse programa vem bem ao encontro 

O Sr. Emandes Amorim - Senador, V. Ex• rne. das necessidades da Região Amazónica: criar em-
permite complementar meu aparte? pregos e treinar mão-de-obra É disso que a sua pc-

O SR. JOÃO FRANÇA: Pois não, Senador Er~ pulação economicamente ativa necessita; é a isso 
nandes Amorim. que ela aspira. 

o Sr. Emendes Amorim _ Estive lendo, esta Faço, então, o meu veemente apelo ao Senhor 
·semana, que as Forças Armadas estão pedindo es- Presidente da República e ao Ministro do Planeja-
mola, com grandes problemas inclusive com a ali- menta para que inCluam os Estados amazónicos 
mentação. A Força Aérea afirmotfque só conserta 0 nesse programa Assim, com o desemprego ai exis-
avião do Presidente· da República ou compra outro tente sendo diminuído, as fammas poderão gozar 
se consertar metade das suas aeronaves que estão melhores condições de vida. 
sucateadas. Com relação ao Sivam - já ouvi até di- Era o que tinha a diZer, Sr. Presidente. 
zer aqui que é um dinheiro que vem de graça, mas Muito obrigado. 
sei que não é de graça c, temos outras prioridades. O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 
A fronteira da Amazônia tem que ser habitada, e· o palavra ao Senador José Roberto Amuda 
Calha Norte deveria expandir um grande projeto ha- O SR. JOSÉ- ROBERTO ARRUDA (PSDB-oF. 
bltacional nas fronteiras. Ninguém vai impedir o nar- Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
cotráfico, ninguém vai prender o bandido com o ra- dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, gosta-
dar; tem que haver lá a polícia efetivamente. A Poli- ria de ocupar a tribuna, nesta segundacfeira, para, 
cia Federal tem um projeto que coloca em todas as rapidamente, dar conhecimento ao Senado Federal 
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que, uma vez tendo sido aprovada a emenda apre
sentada por mim e pelo Senador Lúcio Alcântara. 

. por acordo, à Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção, ficando, pois, a questão da bolsa-escola não 
mais restrita à escola privada, mas também com a fi
gura da bolsa escolar para a escola pública 

Encaminhamos, hoje, ao Presidente da Repú
blica, com base na abertura que o projeto da LDB 
nos dá, embora ainda tenha que ser analisado na 
Câmara dos Deputados a integra do projeto, do que 
seria a idéia da complementação de renda mini ma 
através da bolsa-escola em cidades brasileiras que 
tenham menos de 50 mil habitantes. 

O projeto, da forma como está colocado, vai na 
idéia da complementação de renda mínima, funda
mental para um pais que tem tantas pessoas excluí
das dos serviços públicos fundamentais e das condi
ções mínimas de vida. mas, ao mesmo tempo, traz 
limitações q•Jé fazem com que essa complementa
ção de renda mínima seja viável economicamente. 

Na verdade, o que se deseja é que as famílias 
carentes que comprovadamente não atinjam a renda 
mínima e que tenham filhos matriculados na rede 
pública entre 7 e 14 anos, com níveis mínimos de 
assiduidade conferidos pela escola pública, a exem
plo do que já ocorre em algumas cidades l::asileiras, 
possam ter uma complementação de renda mínima 
de meio salário mínimo por filho em idade escolar 
até o máximo de três filhos. Mas tudo isso circunscrito 
a cidades com população inferior a 50 mil habitantes. 

Por que isso? Porque, na verdade, grandes ci
dades brasileiras têm feito essa complementação de 
renda mínima através da bolsa-escola E, se de um 
lado, é uma· medida que efetivamente tem um lado 
social inquestionável, por outro acaba sendo um ve
tar de incentivo às correntes migratórias. 

O que desejamos é adaptar a idéia da comple
mentação de renda mínima vinculada ao estímulo da 
aducação, e isso parece ser fundamental, mas, ao 
mesmo tempo, vinculada a um vetor de contenção 
das correntes. migJ"a!órias, até porque, segundo da
dos do IBGE, cidades com população inferior a 50 
mil habitantes é que concentram, principalmente no 

- Norte e Nordeste, grande parte da miséria brasileira 

Por último, a idéia do projeto é que o Governo 
Federal, criando este fundo especificamente para 

.complementação de renda mínima. através da bol
sa-escola, faça uma parceria com os municípios. 
Cada município, para se credenciar aos recursos 
deste fundo, teria ele próprio que arcar com a meta
de das despesas, que poderia ser deduzida da ver- _ 

ba vinculada à educação, obviamente cumpridas as 
despesas básicas da manutenção da rede pública . 

Essa proposta foi encaminhada hoje ao Presi
dente da República, e nós esperamos que se possa, 
dentro do projeto de país que todos nós, de uma for
ma ou de outra, estamos ajudando a configurar, que 
isso se possa tomar um veto r fundamental na di mi
nuição das desigualdades brasileiras. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Para uma 

comunicação inadiável, concedo a palavra ao Sena
dor Roberto Requião, pelo prazo de 5 minulos, na 
conformidade do art 14, VIl, do Regimento Interno. 

O SR. ROBERTO REQUIÃÔ (PMDB-PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, como paranaense, não posso, 
neste momento, deixar de registrar o meu entusias
mo pela instalação da fábrica de automóveis Renault 
ao meu Estado. 

Não tomei conhecimento disso oficialmente, 
mas pela imprensa. Eu li na revista Veja que o nos
so Governador descia de um avião de carreira vindo 
diretamente da França, Çando, segundo literalmente 
a revista, •saquinhos no ar" de alegria -

Preocupa-me a instalação dessa fábrica no Es
tado, porque o Paraná, no fim do ano, teve que to
mar emprestado da Companhia de Energia Elétrica, 
com gõ.rantia de ações, US$120 milhões para pagar 
a folha do décimo tercei.,. 

_ Preocupa-me mais quando leio, no jornal O Es
tado de S. Paulo de domingo, que "o Estado poderá 
garantir o investimento, em troca de 40% do capital 
da Renault, caso a iniciativa privada não queira par
ticipar do pool, que deverá contribuir com R$300 mi
lhões para ajudar a montadora francesa a realizar o 
projeto". Segundo o Secretário de Planejarnento do 
Paraná, esse dinheiro sairia do FDE, "Fundo de De
senvolvimento Económico, que existe há mais de 30 
anos e hoje possui uma carteira com R$1,3 bilhão. 

Sr. Presidente, pouco antes de eu assumir o 
Governo, meu antecessor foi obrigado a fechar o 
Banco de Desenvolvimento do Estado, porque este 
financiava. através de participação acionária, em
presas multinacionais que se instalavàm na cidade 
industrial de Curitiba. Esses R$1,3 bilhão que es-

- tão depositados hoje no Fundo de Desenvolvimen
to Económico do Banco do Estado do Paraná são 
os créditos podres da liqlidação do Banco de t.e
senvolvimentó do Estado do Paraná Nosso banco 
não tem mais que US$36 milhões por mês, o que é 
rigorosamente insuficiente para viabilizar esse finan
ciamento. 
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Mas não fica por aí O Estado de S. Paulo: o 
Secretário retomou ontem da França Foram recebi
dos ao som da Marselhesa - Allons enfanls -de la 
Patrie, le jour de gloire est arrivé, que coisa mara
vilhosa-, por cerca de 300 pessoas. O Governador 
Jaime Lerner disse não ter dúvidas de quê o empre
sariado paranaense vai participar do pool de investi
dores. E os assessores explicaram que o Estado do 
Paraná não participará necessariamente como acio
nista O Secretário informa -e isso nos explica o jor
nal O Estado de São Paulo - que os empréstimos 
para formação de capital de empresários privados 
que queiram participar do empreendimento da Re
nault serão fornecidos pelo Fundo de Desenvolvi
mento do Estado do Paraná, sem juros ou correção 
monetária, e terão o prazo de sete anos, ao fim dos 
quais as ações confiadas ao Estado poderão ser 
vendidas na Bolsa Sr. Presidente, isso significa em
préstimo a juros negativos. 

Os jornais vão mais além: na Gazeta do Povo 
vemos que, afinal de contas, o investimento não é 
de R$1 bilhão, mas de R$760 milhões; R$61 O milhõ
es para construção da fábrica e os restantes R$150 
milhões para uma rede de duzentas concessionáriàs 
em todo o País. Mais: a Renault calcula que vai re
ceber do Estado do Paraná cerca de U$200 milhões 
em subsídios: a doação do terreno da infra-estrutura 
e a doe')ão de um terminal no Porio de Paranaguá 

Fico aqui a perguntar-me como o Brito e o Pau
lo Afonso de Santa Catarina não descobriram ainda 
uma maneira de burlar a Lei n" 8.666, que proíbe 
qualquer espécie de doação de bens públicos, a não 
ser através da correspondente e legal licitação públi
ca, e a titulo de transferência de domínio real de di
reito de uso ou de concessão por um determinado 
tempo. 

Fica, de um lado, a minha alegria de a Renault 
ter escolhido o Paraná, perto do Porio de Parana
guá. A fábrica se situará a 65km do Porto e recebe 
ainda a 1JOSSibflidade de ter o crédito de ICMS de 
todo o investimento de capital. Isso me parece exce
lente. E sé aproveita de um projeto que se chama 
bom emprego fiscal, que é um dHerimento no paga
mento do ICMS por q~atro anos. A Renautt se situa
rá perto do Porto de Paranaguá, porque será uma 
fáblica essencialmente exportadora; logo, ela não 
vai pagar ICMS na venda. O que ela vender no mer
cado interno terá um diferimento de quatro anos, e· 
contra esse diferimento o crédito de todos os insu
mos dos aulomóveis l!J(portados, insumos adquiri
dos no mercado nacional, fundamentalmente de São 
Paulo 

Talvez o nosso Governador não tenha acom
panhado a tramitação de um projeto de refonma tri
butária, o qual obriga os Estados a devolverem em 
dinheiro o ICMS creditado na compra dos insumos, 
quando da exportação de mercadorias por quaisquer 

- empresas brasileiras. 
Vemos, então, que, na verdade, quando o Go

vernador do nosso Estado desembarcou no Aero
porto Afonso Pena ''dando saquinhos no ar" de ale
gria, conforme a Veja, e ao som da Marselhesa, nós 
estávamos tendo, de certa forma, o Paraná invadido 
pela Renautt e financiando de maneira integral o em
preendimento de uma estatal francesa, com recur
sos que certamente só poderão ter uma fonte, por
que oulra fonte não existe: a venda das excepcional
mente bem administradas e lucrativas estatais para
naenses. 

Hoje todos cantam no meu Estado a glória des
sa conquista, mas penso que caberia a mim fazer o 
registro desse absurdo neste_ momento, para que 
não tenha que me calar mais tarde, porque não falei 
agora · 

Muito obrigado, Sr. Presidente._ 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao Senador Laura Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidêilte, Sr% e Srs. Senadores, pãrece-me que o 
Banco Central escolheu um bode expiatório sobre o 
qual lançar lodo o conteúdo negativo da ação da
quele órgão. 

Há quanto tempo venho acusando o conluio 
espúrio entre presidentes e diretores do Banco Cen
tral e bancos, instituições privadas de crédito e fi
nanceiras. 

Quantos ex-diretores e ex-presidentes do Ban
co Central saíram de lá, de uma pobreza e de uma 
modéstia financeira bem recentes, para serem do
nos de bancos privados? 

Acusamos aqui um conluio, uma sintonia fina 
entre o Presidente do Banco Centra~ o Diretor Cláu
dio Mauch e, pelos jornais, o Diretor Alkimar Moura, 
dizendo todos que a fiscalização do Banco Central 
·cometera erros, cometera falhas; que a direção do 
Banco Central era culpada pela não apuração dos 
desvios, dos crimes cometidos pela rede bancária 
privada; rede bancária que, neste País "midázico", 
neste País "bancocrático", exibia até há tão pouco 
tempo as delícias de sua lucratividade exuberante 
contra ó crescimento negativo do PIB, o aumento do 
desemprego, o aumento da prostillição infantil. 
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Nadando sobre tudo isto, pairava a rede ban

cária privada, apresentando na década perdida 
14.000% de retomo, como foi apregoado em uma 
página inteira de jornal, por um dos bancos contem
plados com esta agiotagem oficiosa 

Enviarei, nesta semana, ao Presidente do Ban
co Central, Gustavo Loyola, e ao Diretor da Fiscali
zação daquela instituição, o Sr. Cláudio Mauch, os 
documentos que me foram encaminhados dos Esta
dos Unidos e do México e que mostram que a coisa 
vai de mau a pior. 

No início dos anos 70, o então Ministro Mário 
Henrique Simonsen anunciava que havia descoberto 
uma fórmula que poderia ser exportada para evitar 
as crises, para socorrer as empresas que se encon
travam em má sfruação financeira. Qual foi essa fór
mula mágica que o Sr. Ministro Mário Henrique Si
monsen havia descoberto? Que pólvora era essa 
que S. Exª havia descoberto e que usou fartamente? 
Os recursos do Tesouro eram repassados, através 
do BNDES, a uma empresa ainda não falida, para 
que ela comprasse uma empresa insolvente, uma 
empresa em concordata ou uma empresa falida. As
sim, uma empresa incorporando com recursos públi
cós uma outra empresa, obviamente o cãncer não 
se espalhava, ficava ali retido naquele estãgio inicial. 

Pois bem,' estou ·encaminhando, repito, ao 
Presidente do Banco Central e ao Diretor de Fiscali
zação estes documentos, a fim de que não venham 
dizer que apenas acusamos; estamos alertando que 
esse sistema utilizado, em que se baseia o Proer, é 
altamente perigoso. 

Não há dúvida de que o banco que se benefi
cia de uma injeção do Proer tem de pagar juros so
bre essa quantia que recebe para adquirir outro ban
co já saneado; mas também não há dúvida de que 
esses recursos serão aplicados com alta rentabüida
de, resultado da diferença entre a taxa de juros des
se dinheiro aplicado pelo banco beneficiado com o 
Proer e aquilo que ele vai pagar ao Banco Central, 
quer seja Selic, quer seja TR mais 5o/o. 

Portanto, ê preciso mostrar que estã havendo 
uma concentração da rede bancária brasileira com a 
compra de· bancos falidC)S, semifalidos, mal adminis
trados ou criminosamente administrados por outros 
que se supõe sejam saudáveis e estejam em capaci
dade financeira e moral de comprar esses ativos sa
neados, por meio de recursos públicos, do povo. 

Tenho aqui uma série de documentos que me 
foram enviados pelo United Stetes Attorney's Office, 
Southern District o! Florida, Miami, Rorida, 33132- · 
211, a Kendall Co!ley, United States Attorney. Em 

um desses documento, com mais de quarenta pági
nas fica claro, transparente que pessoas pertencen
tes a Union Bancaria Privée, um banco que sé asso
cia ao Excel para, recebendo do Proer, apropriarem
se do Banco Econômico, da Bahia. 

Estas pessoas, que pertencem à cúpula desse 
banco suíço, estão sendo processadas nos Estados 
Unidos - é este o documento que estou encaminhan
do para o Banco Central. Members o! organization 
inclued: Jean-Jacques Handali é o primeiro desta lis
ta; Account Director o! the CBI-TB with Union San
caíre Privée, Genebra, Suíça, Michael Lee; Account 
Director with CD I-TBF., Albert Fhammah e Gary Ka
minsky, todos eles beneficiados diretamente pelo 
Proer e acusados de estarem tazendo operações de 
lavagem, laundry, de dinheiro nos Estados Unidos e 
de estarem diretamente relacionados com o tráfico 
de entorpecentes naquele país. 

Encaminharei, preventivamente, esse material 
ao Banco Central do Brasil a fim de que, daqui a 6 
meses, um ano, não venham dizer que não sabiam 
de nada, que foram os úttimos a saber. Por exemplo, 
o Banco Nacional estava simplesmente produzindo 
dinheiro escriturai, ex nihil, dinheiro escriturai falso, 
entre outras coisas. 

De modo que eu ainda espero que esse mate
rial precioso, cujo levantamento devo à colaboração 
do jornalista Rubens de Azevedo Lima, a quem 
agradeço pelo trabalho, uma vez bem usado pela 
fiscalização do Banco Central do Brasil, ainda possa 
servir para deixar de premiar criminosos, deixar de 
premiar falsários, deixar de confiar recursos públi
cos, porque provenientes, em parte, dos -depósitos 
compulsórios recolhidos ao Banco Central, portanto, 
pertencente aos depositantes, ao povo brasileiro, e 
que esse Proer afirma estar cuidando. 

Quando se diz que a preocupação do Governo 
é salvar os depositantes, há que se verificar, tam
bém, a preocupação de salvar banqueiros. Não que
rem salvar apenas depositantes. Prova é que o Ban
co Central negocia com outro banco, com outro ban
queiro, fornece a esse banqueiro recursos do Proer, 
aumenta a concentração bancária e, obviamente, 
aquele banqueiro que praticou crimes, aquele ban
queiro que deveria estar na cadeia, devido à morosi
dade do Banco Central, pôde preservar o seu patri; 
mônio, pôde escafeder-se com parte dele para a Eu
ropa, para as Bahamas ou para as Ilhas Cayman. 
Todos sabemos disso. 

. Não há dúvida de que existe proteção aos pe
quenos depositantes, mas os pequenos depositan
tes teriam até - digamos - R$30 mil, se o seguro 
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viesse a ser posto em prática, para se defender con
tra a erosão ~bancária, contra a falência dos bancos. 

Portanto, os grandes beneficiários são os ~ban
queiros que compram a parte boa dos bancos pos
tos à venda, aumentando enormemente o seu patri
mônio, e que têm um amparo, uma proteÇão, l.JrT\ be
nefício milhares de vezes maior do que os pobres de
positantes, em cujo nome se salvam os banqueiroS. 

Gostaria também ae chamar a atenção para o 
fato de que, mesmo vindo aqui ao Senado, não se 
sabe perfeitamente quanto do Proer -e de outras fon
tes já foram aplicados nesse trabalho de salvação 
de bancos. Dizem uns que são R$9.200.000.000,00; 
outros afirmam que esse valor já passou dos 
R$15.000.000.000,00; outros ainda admitem que já 
ultrapassou os R$20.000.000.000,00 o dinheiro que 
está sendo empregado nesse serviço, não totalmen
te esclarecido. E a Comissão Parlamentar de Inqué
rito deverá, necessariamente, pesquisar-esse assun
to e trazê-lo à tona 

Quem garante que depois desses 33 bancos 
que se encontram em situação de intervenção ou de 
insolvência, a que se refere o Presidente do Banco 
Central, não virão mais outros? Será que não_acon
tecerá aqui o que ocorreu nos Estados Unidos, que, 
na última década, tiveram dois mil bancos falidos e, 
entre 1932 e 1935, cinco mil bancos falidos? Quem 
garante que a nossa crise não seja tão profunda que 
irá, como um vórtice incontível, devprar grande parte 
dos nossos bancos? O nosso sistema bancário tem 
apenas 230 bancos, contra, por exemplo, 6 sistema 
bancário norte-americano, que tem pelo menos 12 
mil. Eles têm 12 mil bancos, o nosso tinha 230, ago
ra são 18 bancos a menos; desses, grande parte 
são de pequenos bancos comerciais. ~ -

Essa é a colaboração que trago, para que o 
Banco Centrai, que tem confessadamente a sua di
reteria de fiscalização altamente deficiente, possa, 

·desta vez pelo menos, abrir os olhos e impedir que 
essa gangue internacional se aproprie, com recursos 
nossos, de um !J<!nco brasileiro em crise. 

Conheço o _serviço de fiscalização, porque ele 
fiscaliza, também, os milhares de consórcios que la
firam neste País. Comprei um consórcio de um Gal, 
um modesto Gol, em cinqüenta meses. Depois de 
pagar trinta prestações, passaram de cinqUenta para 
setenta e nove parcelas. Paguei as setenta e nove 
prestações; dei dezenas de lances; fLi cinco vêzes à 
fiscalização do Banco Central para saber como an
dava aquele consórcio. Pretendia comprar apenas 
um Gal, que estava ao alcance do meu cargo e do 
meu vencimento de professor universitário. Mas, 

como outras centenas de companhias de consórcio, 
o meu também faliu. E cinco vezes fui ao Banco 
Cetltral, que me garantiu que não havia nada com o 
Consórcio Nasser. Disseram-me: "Está tudo tranqüi
lo, o senhor vai receber. A fiscalização encontr&$9lá. • 

E a irresponsabilidade continua a ser o traço 
fundamental de uma instituição, em cujas mãos se 
concentram maiores poderes do que na mão de 41 
Senadores juntos, porque basta, por exemplo, que o 
Diretor da Carteira de Câmbio e Comércio Interna
cional do Banco Central resolva que o dólar passe a 
valer R$0,50, como ele disse que iria fazer, para que 
a economia brasileira seja completamenle destruída 
por um ato de insãnia, por um ato que só pode partir 
de cabeças oligofrênicas. .. 

Era o~ que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obriQado. 

· Durànte o discurso do Sr. Laura Cam
pos, o Sr. Levy Dias, 3'1. Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Valmir Campa/o. 

O SR. PRESIDEN..TE (Valmir Campelo) - Com 
a palavra à nobre Senador Canos Patrocínio. · 

O SR. CAR'LOS PATROC[NIO (PFL-TO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr->s e Srs. Senadores, extra-<>ficial
mente, tomamos conhecimento de que no próximo 
dia 21 haverá sessão do Congresso Nacional quan
do será colocado em pauta o veto aposto pelo Presi
dente da República à Lei de Planejamento Familiar. 
Gostaria de conclamar nossos ilustres pares nesta 
Casa para que possamos, em conjunto com os Srs. 
Deputados, derrubar esse veto, já que esse é, inclu
sive, o desejo do ExcelentíSsimo Senhor Presidente 
da República 

Em conversa com vários parlamentares, pude
mos observar que inadvertidamente Sua Excelência 
vetou esse projeto de lei. Gostaria que es5e veto ti
vesse sido derrubado no dia 08 próximo passado, 
quando se comemorou o Dia Internacional da Mu
lher, mas não foi possível submetê-lo à apreciação 
dos membros do Congresso Nacional naquele dia. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, faço esle apelo no Sentido de que no dia 21 do 
mês em curso, possamos derrubar o veto à Lei de 
Planejarnento Far[liliar, que regulamenta o art 226 
da Constituição Federal. -

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con

cedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. (Pausa) 
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O SR. CARLOS PATROCiNIO- Sr. Presiden
te, acabei de tomar conhecimento oficialmente que o 
veto a que me referi será apreciado no próximo dia 
27. Portanto, fica ratificado o apelo a todos os Srs. 
Senadores e Deputados, para que, em concordância 
com o Palácio do Planalto, haja a derrubada do veto 
que proibe a laqueadura e a esterilização voluntária 
em nosso Pais. · 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges. 
(Pausa) 

A Presidência solicita ao Senador Carlos Patro
cínio que colaoore com a Mesa, ocupando a 1 ~ Se
cretaria, pois há expedientes a serem lidos. 

Sobre a mesa, proposta que será lida pelo Sr. 
1 ~Secretário em exercício, Senadcr Carlos Patrocínio. 

t: lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃON212, DE 1996 

Cria Tribunais Regionais Federais 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 39- do art 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texío constitucional: 

Art 12 Fica incluído o art. 74 no Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, com a seguinte 
redação: 

"An. 74. Ficam criados os seguintes 
Tribunais Regionais Federais: o da 6'1 Re
gião, com sede em Curitiba- PR, com juris
dição nos Estados do Paraná e Santa Cata
rina; o da 7• Região, com sede em Belo Ho
rizonte - MG, com jurisdição nos Estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo; o da 6'1 Re
gião, com sede em Salvador- BA, com ju
risdição nos Estados da Bahia e Sergipe; e 
o da~ Região, com sede em Manaus- AM, 
com jurisdição nos Estadcs de Arr.azonas, 
Pará, Rondônia, Acre e Roraima, a serem 
instalados. no prazo de seis meses, a contar 
da promulgação desta Emenda, COill>OStos 
por quatorze juízes, os três primeiros e por 
dez juízes, o último, escolhidos, por promo
ção, entre os juízes federais das respectivas 
regiões e na forma do disposto no art 107 
da Constituição Federal, vedada a remoção 
de juizes de outros Tnbunais Regionais na 
composição original." 

Art 2"- Esta Emenda entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Justificação 

As inovações constitucionais introduzidas na 
Carta Política de 1988 têm influenciado sobremanei
ra a atividade jurisdicional, especialmente aquelas 
guindadas como garantias constitucionais, tais como 
a do acesso ao JudiCiário (art 52, Inciso XXXV), nes
ta pressupondo a utilização de todas as vias recur
sais, bem como a do devido processo legal (art 52, 
LIV e LV). 

Ademais, a complexidade social própria do de
senvolvimento económico, destacando-se a forte 
urbanização e industrialização, agravada, ainda, 
com a acentuada crise econõmica e social viven
ciada pelo nosso País na última década. além da 
proliferação legislativa e -do fortalecimento da cida
dania, tem ocasionado nos últimos anos sensível 
crescimen10 das demandas apresentadas ao Poder 
Judiciário, iniciando-se em Primeira Instância, pas
sando pelo Segundo Grau e findando-se nos Tribu
nais Superiores. 

Dentro deste contexto observa-se que no âmbi
to da Justiça Federal de Segunda Instância (Ttibu
nais Regionais Federais), o fluxo de recursos que a 
eles apartam tem aumentado assustadoramente, e_m 
verdadeira progressão geométrica-h.ln caso_esp_ec_(ft
co do Tribunal Regional Federal da 4> Região (com 
sede em Porto Alegre - RS, e jurisdição sobre os 
Estados do Paranã, Santa Catarina e Rio Grande do 
SuO, inobstante o aumento do número de seus 
membros (hoje com 23 juizes, mas apenas 20 com 

·função jurisdicionaO, constata-se sua incapacidade 
para dar vazão a tamanho fluxo recursal, tanto que 
atualmente pende de julgamento em tomo de 
100.000 (cem mil) processos, numa média c!e 5.000 
(cinco mil) feitos por juiz. 

T ai situação se agrava na medida em que so
mente na Primeira Instância, na Seção .Judiciária 
do Estado do Paraná, tramitam, atualmente, em 
torno de 70.000 (setenta mil) processos üá deduzi
dos os feitos no TRF), que devem ser acrescidos 
àqueles com tramitação no Estado de Santa Cata
rina em números atualizados de 44.000 (quarenta 
e quatro mil). . . 

Não se pode ignorar o fato de que no Estado 
Democrático de Direito a ·celeridade processual é 
um dos direitos e garantias do cidadão, e, por via 
reflexa, Dever/Obrigação do Estado (art 125, 11, 
CPC), vez que este detém o monopólio na presta
ção jurisdiciohal. Assim, a se tolerar a manuten9ã? 
do sistema atual quanto à estrutura do Poder Judi
ciário no tocante à Segunda Instância da Justiça 
Federal, estar-se-á consentindo com a inevitável 
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morosidade no julgamento dos processos, o que em 
última análise refletirá no agravamento da imagem ne
gativa do referido poder eslalal, resullando em seu 
descrédito. 

Cabe considerar, finalmente, que a aluai Car
ta Poh1ica, na Seção IV do Capítulo III (Do Poder Ju
diciário), mais especificamente nos arts. 106 e 107, 
define a organização da Justiça Federal. sendo que 
a Segunda Instância vem explicitada no art 107, 
sem contudo definir a quantidade de Tribunais Re
gionais Federais, muito menos a sede ou jurisdição, 
elementos previstos apenas no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (vide art. 27, §§ 62 e 79-). 
Sendo assim, adotamos a Emenda à Constituição 
como instrumento legislativo adequado à criação de 
novos Tribunais Regionais Federais, como os aqui · 
propostos, guardando, desse modo, perfeita conso
nância com o objetivo de se compatibilizar o número 
de processos em tramitação na Segunda Instância à 
quantidade média razoável por magistrado, permitin
do-se, assim, que a prestação jurisdicional não re
sulte prejudicada 

Concitamos, então, nossos pares para .que, 
mediante a aprovação desta emenda, possamos tei 
um Poder Judiciário mais eficiente, consolidando as
sim a democracia real que pretendemos para o Bra
sil e que depende da credibilidade da população às 
suas instituições. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1996. -
Luiz Alberto de Oliveira - Valmir Campelo - Ger
son Camata - Arlindo Porto - Beni Veras - Mar
luce Pinto - EmOia Fernandes - José Bianco -
Emandes Amorim - AntOnio CarlOs Valadares -
José Roberto Arruda - Leomar Quintanilha - Ra
mez Tebet- Sebastiao Rocha -Onofre Quinan -
Lucídio Portella - Romero Jucá - Casildo Malda
ner- Edison Lobao- Ney Suassuna- Esperidião 
Amin -Flaviano Melo - Humberto Lucena -João 
Rocha - Lúdio Coelho- Jefferson Peres - carlos 
Bezerra, 

(A .Comissão de Constituição, Juslíça 
e Cidada{}ia.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) - A 
Proposta de Emenda à Constituição que acalba de 
ser lida estã sujeita a disposições especificas, cons
tantes dos arts. 354 e seguintes, do Regimento ln
temo. 

A matéria vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1 ~ Secretãrio em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO W. 245, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 255, 11, c, ~ 12, 

do Regimento Interno do Senado Federal, que o 
Projeto de Lei da Câmara ~ 76, de 1991 (~ ·· 
4.827i90, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
regulamentação da atividade de motorista e cobra
dor de transportes coletivos urbanos, e dá outras pro
vidências, além do despacho inicial, seja despachado, 
também, à Comissão de Assuntos Económicos. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1996. - Se
nador Ronaldo Cunha Lima, Líder do PMDB, em 
exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) --O re
querimento lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente, nos termos do art 255, 11, "c", ttem 
12, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Carlos. 
Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
W. 43, DE 1996 

Altera os arts. 489 e 499 do Código 
Civil e dá outras prO'Jidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 Q Os arts. 499 e 499 do Código Civil pas

sam a vigorar com as seguintes alterações: 
Art 489. É justa a poss-e que não for violenta, 

clandestina, precária ou anti-social. 
Parágrafo único. A manutenção e a restituição 

na posse dependem de comprovação da utilização 
do imóvel rural conforme a função social da proprie
dade, atendidos os requisitos do art 186 da Consti
tuição Federal. 

Art 499. O possuidor tem direito a ser mantido 
na posse, em caso de turbação, e restituido, em 
caso de esbulho. 

Parágrafo único. Tratando-se de imóvel rural, o 
direito a ser mantido na posse depende do atendi
mento dos requisitos legais da função social da pro
priedade. 

Art. 3" Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação. revogadas as disposições em contrário. 

Justificaçao 

A Constituição Federal, nos seus arts. 5º-, XXIII, 
e 186, estabelece a disciplina do direito. de proprie
dade, sobretudo rural, fiXando o princípio da sua tun-
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ção social. Assim, o direito de propriedade, também 
assegurado constitucionalmente, não é um direito 
absoluto, ilimitado, indiferente ao conteúdo ético-so
·cial de que, hoje, não se pode desvencilhar. Não 
mais se põe em dúvida no mundo atual a prwalência 
dos interesses sociais sobre o interesse individual. 

O Direito Constitucional é matriz de todos os 
demais ramos do Direito Positivo. Cabe fixar que o 
regime jurídico da propriedade privada tem hoje 
como fonte principal disposições constitucionais, às 
quais o Código Civil há de se ajustar. 

O Projeto visa a registrar. nas disposições do 
Código Civil Relativas à posse, seu ajuste às nor
mas constitucionais que condicionam o éxeroicio 
pleno do direito de propriedade à sua função sociaL 

· A posse justa, que recebe a proteção da lei, 
além dos critérios de aquisição, passa a depender 
também de uso que não colida com o interesse so
cial e nem afronte os princípios da função social es
tabelecidos na Constituição Federal. 

Se o uso de imóvel rural é anti-social e desa
tende os requisitos do art. 186 da Carta Magna, per
de a tutela possessória, não podendo receber o 
mesmo tratamento daquele que atende a função so
cial e respeita as nonmas legais específicas. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1996. - Se
nadora Marina Silva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

- . •••••••••••••• ••••-·•••oon_o .. oooooououo.....,••••••••-••••••ououooouoooooo-

TÍTULO 11 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO! 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletilios 

Art 50 Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in
violabilidade do ãn'eito à vida, à liberdade, à igualdade 
à segurança e à proprieda:!e nos tenmos seguintes 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função 
social. 

Ad- 186. A !unção social, é cuJ'll)rida quanto a 
propriedade rural atende, simultaneamente segundo 

critérios e graus de exigência estabelecidos em lei 
nos seguintes requisitos: · 

I - aproveitamento racional e adequado; 
11 - utilização adequada aos recursos naturais 

disponíveis e preservação do meio ambiente; 
1IJ - observânCia das disposições que regulam 

as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos . 

proprietérios e dos trabalhadores. 

CÓDIGO CIVIL 

LEI Nº-3.071, DE 1~ DE JANEIRO DE 1916 (*) 

LIVRO 11 
Do Direito das Coisas 

TÍTULO! 
Da Posse 

CAPÍTULO! 
Da Posse e sua Classificaçao 

Art 4S9. t: justa a posse que não for violenta, 
clandestina ou precária 

• Vide art. 497. 

CAPÍTULO 111 
Dos Efeitos da Posse 

Art 499. O possuidor tem direito a ser mantido 
na posse, em caso de turbação, e restituído, no de· 
esbulho. 
• Código de_ Processo Civil arts. 920 a 930. 
• Súmula 487 do STF. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania - decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 44, DE 1996 

. Altera os arts. 926, 927 e 928 do Có
digo de Processo Civil, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1~ Os aris. 926, 927 e 928 do Código de 

Processo Civil passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 
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Art 926. O possuidor tem direito de ser manti
do na posse em caso de turbação e reintegração no 
caso de esbulho. 

Parágrafo único. No caso de imóvel rural, o di
reito de ser mantido na posse depende de sua utili
zação conforme os requisitos do art. 186, da Consti
tuição Federal. 

Art 927. Incumbe ao autor provar: • 
I - a sua posse; 
li - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 
III - a data da turbação ou do esbulho; 
IV - a continuação da posse, embora turbada, 

na ação de manutenção; a perda da posse, na ação 
de reintegração; 

V - o atendimento da função social da proprie-
dade, no caso de imóvel rural. 

Art 928 .............................................................. . 
§ 12 .................................................................. . 
§ 2" Contra trabalhadores rurais não será defe

rida a manutenção ou reintegração liminar, sem que 
o autor justifique previamente o alegado,· citandcrse 
os réus para comparecerem à audiência que for de
signada, caso em que o Instituto Nacional de Coloni
zação e Refonna Agrária - INCRA -, será notificado 
para, querendo, aluar na ação como assistente. 

Art 2" Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

As ações possessórias reguladas no Capítulo 
V, do Uvro IV, do Código de Processo Civil, quando 
trata dos Procedimentos Especiais, constituem ins
trumentos processuais inteiramente inadequados 
para dirimir conflitos abertamente de natureza social. 
Sua fonnulação data do inicio do século, reproduzi
do no Código atual de 1973, destinando-se à solu
ção de disputas possessórias de índole indMduaf, 
que se passava entre proprietários de terras, sobre
tudo no campo, movido por razões de ganância, bri
gas familiares etc. 

As vésperas do século XXI, as condições so
cioeconõmicas J)Ó. ·campo se alteraram profunda
mente. A conoentiaÇão de terras em mãos de pou
cos vem gerando insatisfação e tensões sociais agu
das que, comumente, desbocam em resultados trá
gicos, com perda de vida. Vastos contigentes popu
lacionais sem terras para trabalhar e sem meios de 
sobrevivência no campo, migraram para os grandes 
centros urbanos, dando origem a uma outra questão 
social premente e cruel nas cidades. Os que perma
necem no campo lutam para adquirirem terra para 
plantar e viver. Vem daí o conflito entre trabalhado-

res rurais sem-terra e donos de grandes .extensões 
de terras que não exploram ou exploram paréialmen
te. A maioria sem terra luta contra uma minoria com 
terra em excesso. 

Os noticiários quase semanalmente trazem ao 
conhecimento púbfioo a tragicidade desses confl~os. 
com grave risco à paz social e à própria ordem juridica. 

A Constituição Federal de 1988, fixou princí
pios da função social da propriedade, no inciso 
XXIII, do art. SO e, art 188, elenoou os requisitos 
cuja satisfação caracteriza a propriedade rural que 
atende a função social da terra. 

Ora, na base da violência que tem produzido 
centenas de mortes, conseqüentes do conflito entre 
trabalhadores rurais sem-terra e proprietários rurais, 
está a aberrante impropriedade das ações posses
sórias, seja ocupadas parg obterem judicialmente e 
de modo liminar, os mandados judiciais de desocu
pação. 

Negar a natureza social e roletiva desse confli
to é impossível, bem como, a inadequação desse 
instrumento para administrar e resolver o litígio de 
natureza social. Cabe lembrar que o processo é ins
trumento de pacificação social e não de agravamen
to de conflitos, de acordo com a modema doutrina 
aceita mundialmente. 

O Projeto retira proteção possessória fulminan
te ao imóvel rural de uso anti-social, isto é, que des
cumpre a função social da propriedade. Veda o 
mandato liminar de manutenção ou de reintegração, 
tomando obrigatória a audiência de justificação, com 
a citação dos réus, atendendo também o principio 
da ampla defesa e do contraditório judicial, prerroga
tiva estabelecida no inciso L V. da Carta Magna 

Por outro lado, exige, como requisito para im
petração da ação interditai, a prova do atendimento 
da função social de propriedade, tratando-se de imó
vel rural. 

Acrescenta como obrigatório o chamamento ju
dicial do Incra para, querendo, integrar a fide, em 
face da natureza social do conflito e de sua relação 
com a questão da reforma agrária. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1996. - Se
nadora Marina Silva. 

LéG/SV.ÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00019 

TfTULO 11 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPITULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

Art 5" To dos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes r]O País a in
violabilidade do direho à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à proprieda:le, nos termos seguintes: 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função 
social; 

Art 186. A função social é cumprida quando a . 
propriedade rural atende, simultaneamente segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, 
aos seguirtes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 
11 - utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III - observância das disposiÇões que regulam 

as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos 

proprietários e dos trabalhadores. 

LEI NO- 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de Processo Civil 

SEÇÃOII 

Da Manutençao e da Reintegraçlio de Posse 

Art 926. O possuidor tem direito a ser mantido 
na posse em caso de turbação e reintegrado no de 
esbulho. 

Art 927. Incumbe ao auJo r provar: 
I - a sua posse; 

11 - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 
III - a data da turbação ou do esbulho; 
IV - à continuação da posse, embora turbada, 

na ação de manutenção; a perda da posse, na ação 
de reintegração. · 

Art 928. Estando a petição inicial devidamente 
instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedi
ção do mandado liminar de manutenção ou de rein
tegração; no caso contrário, determinará que o aulor 
justifique previamente o alegado, citando-se o réu 
para comparecer à audiência que for designada 

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas 
de direito público não será deferida a manutenção 
ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos 
respectivos representantes judiciais 

(A Comíssilo ae Constituição, Justiça e Cida
dania - Decisilo Terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NO- 45, DE 1996 

Acrescente-se ao art 161 do Código 
Penal,§ 4", e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 O art 161 do Código Penal passa a vi

gorar com mais um parágrafo com a seguinte reda
ção: 

Art 161 .•........ : .••••.••.••••.••.•...•.•... : ...•.•.•..• - •.•..•. 
§ 49. Não pratica crime quem, sem violência à 

pessoa ou grave ameaça, invade imóvel rural alheio 
que não atende aos requisitos do art 186 da Consti
tuição Federal. 

Art 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua 
pl.blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justlficaçao 

O projeto descriminaliza excepcionalmente o 
esbulho possessório quando o objeto da tutela penal 
violar o princípio da função social da propriedade, fi
xado nos art. 52, XXIII, e 186 da Constituicão Federal. 

O bem jurídico que merece a tutéla extraordi
nária da lei penal deve estar a salvo de qualquer 
eiva de ilegitimidade, sobretudo quando colidir com 
princípio constitucional. 

Retirada a proteção inflexível da propriedade 
agrária que viola o preceito constitucional da função 
social da terra, o proprietário tenderia à composição 
amigável, em face do equilíbrio que se estabeleceria 
entre as partes. É evidente que as partes são econó
mica e politicamente desiguais nesse conflito e que 
o mecanismo de compensação visando a situá-las 
em níveis paritários estimularia o acordo, a composi
ção e a pacificação. Tomar o forte mais forte e o fra
co mais fraco desestimularia a solidariedade, causa 
a desesperança e incentiva a agressão e a violência 
É como açular uma fera contra pessoa desguarneci
da 

O projeto traz para o Código de Processo Çivil 
as necessárias inovações e os ajustes imprescindí~ 
veis aos preceitos do art 5", XXIII, e 186 da C.onsti
tuição Federal. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1996. :.. Se
nadora Marina Silva. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO 11 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAP[TULOI 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

Arl SQ~-T odos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in
violabilidade do direito à vida. à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos tennos seguintes: 
oo•oonoooo•o••-•••-••-•••--••-•oooooo••-••••-••-•-••••--ou•••-·-·-• 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função 
social: 

Art 186. A função social é cumprida quando a 
propriedade rural. atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, 
aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 
11 - utilização adequada dos reçursos naturais 

disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III - observância das disposições que regulam 

as relações de trabalho; . . 
· IV - exploração que favoreça o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores. 

....................... _ _.., .......................................................... :.;.-
CÓDIGO PENAL 

DECREJO.lEI N>2.848. DE7 DE DlõZEM3R) DE 194o{j 

CAP[TULO III 
Da Usurpação 

Alteração de limites 

Art 161. sWiirrilr~ ou deslocar tapume, marco,~ 
ou qualquer outrO sinal indicativo de linha divisória, 
para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa 
imóvel alheia: 

Pena- detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, .e 
multa. 

§ 1<> Na mesma pena incorre quem: 

Usurpação de águas 
I - desvia ou represa, em proveito próprio ou 

de outrem, águas alheias; ~ 

EsbulhO possessório 

11 - invade, com violência a pessoa ou grave 
ameaça, ou mediante concurso de mais de duas 
pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de es
bulho possessório. . 

'*Vide art ~da Lei n2 5.741, de 12-_de_ dezemQro de 1971 (esbu
lho possessório- aime de ação pública). 

§ 2" Se o agente usa de violência, incorre tam
bém na pena a esta cominada 

§ SO Se a propriedade é particular, e não há 
emprego de violência, somente se procede mediante 
queixa. 

Supressão· ou alteração de marca em ani
mais 

--- . - -
············~------···-·-·······-··----------.----····--············---··· 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania- Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Os 
projetes serão publicados e remetidos à Comissão 
competente. 

O SR. PRE!SIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício n" S/19, de 1996 (n" 713/96, na origem), de 
15 do corrente, encaminhando, nos termos do art 
13 da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Fede
ral, pareceres daquele Órgão Técnico sobre a solici
tação do Governo doEstado de Minas Gerais, para 
a contratação de operação de crédito junto à Caixa 
Ecanõmica Federal, no valor de dois rrulhões, nove
centos e trinta .e dois mil, quatrocentos e noventa 

· - ~ reais e quarenta centavos, no âmbito do programa 
Pr6-Saneamen10, destinada à implantação e amplia
ção dos sistemas de abastecimento de água e esgo
to sanitário de diversos municípios daquele Estado. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ-
micos. -

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência recebeu do Presidente do Supremo Tri
bunal Federal o Ol:cio S[20, de 1996 (11, de 1996, 
na origem), de 27 de fevereiro último, encaminhan
do, para os fins. previst9s no art 52, inciso X, da 
Consfituição Federal, cópia do acórdão proferido por 
aquela Corte, através do qual declarou a inconstitu
cionalidade dos arts. ~ e 32 da Lei n" 6.14 7, de 
1986, do Estado !J.e Santa Catarina · 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. para decisão terminativa da Co
missão. 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre 
a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1° Se
cretãrio em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

t: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 246, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 258 do Regimento Interno, 

requeiro tenham tramitação em conjun1o os Ofícios 
S/54, S/55 e S/58, de 1995; e S/15, S/16 e S/20, de 
1996. -

Sala das Sessões, 18 de março de 1996. -
Valmir Campelo. · 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O re
. querimento lido serã incluído em Ordem do Dia 

oportunamente, nos termos do art 255, 11, "c", do 
Regimento Interno da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência lembra aos Srs. Senadores que o tempo 
destinado aos oradores da Hora do Expediente da 
sessão deliberativa ordinária de amanhã serã dedi
cado à comemoração do centenário de nascimen1o 
do engenheiro Francisco Prestes Maia, ex-prefei1o 
da cidade de São Paulo, nos termos do Requeri
men1o ri' 137, de 1996, do Senador Romeu Tuma e 
outros Srs. Senadores, aprovado em 29 de fevereiro 
do corrente ano. 

A Presidência informa que as inscrições conti
nuam abertas. 

Voltamos à lista de oradores inscri1os. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fo-

gaça. (Pausa) -
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva 
S. Ex~ dispõe de 20 minu1os para o seu pro

nunciamen1o. (Pausa) 
Nobre Senadora, de acordo com o Regimento, 

se V. Ex' o desejar, pode falar sentada. 
A SR~ MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
para fazer um re!Jistro dos encaminharnen1os que 
venho dando, juntamente com os Governadores dos 
Estados de Rondônia e Amapã, e com o Prefeito da 
capital do Estado do Acre, Jorge Viana, com relação 
aos recursos do FNO - Fundo Constitucional do Nor
te, que são operacionalizados pelo Banco de Desen
volvimen1o da Amazônia- BASA. 

Desde o ano passado, juntamente com alguns 
senhores parlamentares da Bancada do Acre, eu, o 
prefeito-da capital e vãrias entidades do Movimento 
Social, temos discutido critérios para melhor utiliza-

ção do FNO. Uma das vitórias que conseguimos 
para o ano 1995 foi a Sf1llliação dos recursos do FNO 
para o Estado do Acre, que, durante os cinco anos de 
operacionafiZação, chegaram a apenas R$5 milhões. 
Elevamos esse montante para R$12 milhões. 

Só que, durante o ano de 1995, inúmeros pro
blemas aconteceram, tais como a questão da buro
cracia, que impedia o acesso por parte da maioria 
dos produ1ores, principalmente pequenos produ1ores 
rurais, pequenos empresãrios e microempresãrios, 
que não conseguiam, dada as inúmeras exigências, 
ter acesso às linhas de crédi1o especiais programa
das para eles. Só para se ter uma idéia, do montan
te de R$12 milhões, foram liberados pelo Basa, no ano 
de 1996, cerca de R$2 rrulhões, segundo dados da 
Emaler-AC e R$3,9 milhões, segundo dados do Basa. 

Isso na parte dos pequenos e médios produ1o
res, mas, no que se refere ao programa chamado 
Promicro, apenas um pequeno empresário cónse
guiu financiamen1o do FNO, só j:>ara se ter uma idéia 
dos problemas que se vinha enfrentando. · _ 

A questão do FNO nos Estados da Amazônia 
foi uma conquista dos inúmeros movimentos que ali 
aconteceram, principalmente o Grito da Terra: Brasil, 
e que depois continuaram em diversas manifestaçõ
es de trabalhadores rurais, com a participação de 
vãrias entidades, entre elas a Central Única dos Tra
balhadores, a Contag, o Movimento dos Sem-Terra, 
entidades não governamentais, entidades de repre
sentação indígena e o Conselho Nacional dos Seri
gueiros. 

Foi possível se regulamentar a partir da Consti
tuição e a Lei no 7.827 veio depois para, definitiva
mente, consagrar esse Fundo tão importante para o 
desenvolvimento da Amazônia. No entanto, havia 
uma dívida - que faço questão de ressaltar - com as 
populações da Amazônia e, principalmente, com a 
sua base produtiva. · 

O Fundo Nacional do Norte, que tem por finali
dade o desenvolvimento da Amazônia, tem algumas 
finhas de crédito que favorecem em recursos ativida
des agrícolas. plantio de arroz, feijão, mandioca, en
fim, lavoura -branca e tem também linha de crédito 
especial para pequenos e médios efl1lresãrios, mas 
não tinha uma linha de crédito especial para finan
ciar aquela produção que é a base de sustentação 
econôrnica da Amazônia durante muitos anos, o ex
trativismo. A Amazônia tem sua base produtiva mon
tada no extrativlsmo da borracha, da castanha (ini
cialmente do caucho), que hoje passam por uma 
fase de decadência. Mas insere-se um outro produ
to, que é a madeira, que tem, infelizmente, uma polí-
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tica de terra arrasada, em que não fica nada para os E ar quero fazer um resgate: o Banco da Ama-
Estados onde é feita essa exploração e não conta zônia, até que enfim, terá uma cara de Amazônia, 
com o apoio, em termos de recursos, para promover porque não se pode dizer que um banco de desen-
o desenvolvimento e invesfimentos nessa área tãO volvimento tem cara da Amazônia quando ele finan-
importante para a Região. cia apenas lavoura branca e algumas atividades em-

A minha luta, juntamente com o Prefeito Jorge presariais. O extratívisrilo na Amazônia é o que as-
Viana e os demais governadores dos Estados ante- segura às populações tradicionais fazerem da região 
riormente mencionados e alguns Srs. parlamentares aquilo que os governos dizem nos discursos mas 
era de resgatar essa dívida com as populações ex- têm dificuldade em colocar em· práfica: o desenvolvi-
trativistas. Em dezembro de 1995, na reunião do mente sustentável. 
Condel, que é o Conselho Deliberativo da Sudam, Estamos apostando nessa linha de crédito para 
to i apresentado, por intermédio do Prefeito Jorge viabilizar inúmeras experiências que estão dando 
Viana, a proposta de se criar duas linhas de crédito certo, porque, na Amazônia, não adianta querer 
especiais para o extrativismo. Uma é o Prodex- Pro- compefir com o sul e o centro-sul do País, plantando 
grama de Apoio ao Extrativismo, e a outra é o Pro- arroz e feijão, porque lá há tecnologia maior, as ter-
grama de Apoio às Atividades, mediante manejo fio- ras são bem melhores e, no nosso caso, temos que 
restai, que são as atividades agroflorestais. spostar nos recursos que a natureza e Deus já nos 

Acoplado a tudo isso apresentávamos uma ofereceram, sem que tivéssemos nenhum trabalho. 
proposta de criação de uma forma de controle exter- t; apenas IJ!Tla questão de ufilizarmos com inteligên-
no para o gerenciamento e auxílio do Basa dos re- cia - --
cursos do FNO, que são os conselhos êstaduàis e _ Considero da maior importância as propóstas 
municipais de desenvolvimento, que teriam como acatadas pela Díretoria do Basa para os recursos do 
objetivo orientar o banco, que, em última instância, é FNO de 1996, porque quebradeiras de coco, serin-
quem aprova ou não as propostas sobre as ativida- gueiros, -- babaçueiros, pescadores, enfim, :iodos 
des produfivas que deveriam ser financiadas. Por- aqueles que trabalham com extrativismo na Amazõ-
que não se pode admitir que o banco sozinho dê nia poderão ter algum tipo de apoio para desenvol-
conta de um plano de desenvolvimento para o Esta- ver as suas atividades. 
do, pois ·afinal de contas para os Estados isso é pa- Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que o 
pel dos GOvernos estaduais ou de prefeitos, mas montante dos recursos do FNO para este ano é da 
não do banco em si e os conselhos teriam o objetivo ordem de R$243 milhões, que serão distribuídOs aos 
de elaborar as políticas de deserrvolvimento, inclusi- -- nove Estados da Amazônia, sendo que para os Es-
ve orientando a produção. Existem casos de pes- tados pequenos, como é o caso do Acre, Roraima e 
soas que decidem plantar café em determinada re- Tocantins, teremos 10% do montante desse recurso, 
gião em que não tem mercado para o produto ou dando para o Acre em tomo de R$24 milhões. 
não tem infra-estrutura para o transporte, ou, em ou- Se não forem feitas modificações no proCesso · 
tros casos, resolvem plantar determinadas culturas de liberação desses recursos, teremos prejuízos 
que precisam de um beneficiamento prévio e, como porque, no final do ano, não serão aprovados os 
não há agroindústria, acaba-se perdendO, com pre- projetas, e o dinheiro será, com certeza, alocado 
juízo para o banco e para as comunidades. para outras regiões, outros Estados. 

Infelizmente, na reunião de dezembro de 1995, O que queremos é fazer com que os pequeno 
a proposta foi aprovada; depois, recebemos uma Estados da Amazônia, que dependem, como o 
nota técnica da diretoria do Basa apresentando algu- meu, de 96% de repasses da União - ou até mes-
mas ponderaçõeS com relação as nossas sugestões mo os grandes, como o Pará e o Amazonas -, pos-
e marcamos uma reunião para o dia 13 de março, sam desenvolver-se com esses recursos, que, em-
que ocorreu, graças a Deus, com grande sucesso.- bora escassos. constituem um grande benefício. 
Lá estiveram o Presidente e diretores do Basa, jun- São, portanto, fundamentais esses avanços que 
lamente com representantes da Sudam. em uma aconteceram. 
reunião que começou por volta das·1 Oh e terminou Quero registrar o quão sensível foi a Presiden-
às 16h, quando conseguimos aprovar" uma linha de te do BASA, Dr" Aora Valadares, e o Dr. Frederico, 
crédito especial para os extrativistas. Em toda a his- da Sudam, que apresentou, na reunião do Conselho 
tória do extrativismo na Amazônia é a primeira vez Deliberativo da Sudam, extrapauta, a proposta de 
que se tem uma linha de crédito para financiamento. criação dos programas especiais para o extrafivismo 
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e para as atividades florestais e, também, a criação São esses pequenos empresários os que mais 
de um conselho de desenvolvimento, que gerencia- sofrem as consequências negativas e sequelas de 
ré, juntamente com o Basa, os recursos do FNO todos os planos e processos de estabilização econô-
para o ano de 1996. mica, dos ajustes da economia, das restrições ao 

Quando há boa vontade, em apenas nove dias crédito, das políticas de arrocho salarial, da fúria tri-
de muito trabalho e esforço, é possível fazer a inciu- butária, das altas taxas de juros e da falta de apoio 
são de milhares de pessoas historicamente excluí- governamental. 
das, corno os extrativistas da Amazônia· São esses pequenos empresários os verdadei-

Faço questão registrar iss"o. porque fiz um dis- ros heróis da construção económica do Brasil, pois 
curso desta tribuna cobrando do Basa agilidade no embora aparentemente se encontrem numa situação 
que se refere a facilitar os recursos do FNO para es- económica privilegiada por não serem empregados, 
sas populações desfavorecidas. Graças a Deus, lo- não serem assalariados, e sim empresários , vivem 
mos atendidos; não sem luta, porque é um processo no entanto entre a cruz e a espada. permanente-
já de muitos anos. No entanto, quando há propostas mente atenazados por dificuldades econômico-finan-
e a disponibilidade de conversar, quando se está lu- ceiras, por altas taxas de juros e por impostos muito 
tando por uma causa justa, acredito que o retomo elevados. 
sempre ocorre. São esses homens e mulheres que geram ren-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. da, emprego e movimentam a economia brasileira. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con- mas não recebem um tratamento justo e equânime 

cedo a palavra ao Senador José Fogaça (Pausa) das autoridades responsáveis pela condução da po-
0 Sr. Senador Esperidião Amin enviou discur- lítica econõmica nacional. 

so à Mesa para ser publicado na forma do disposto do Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, não es-
art. 203 do Regimento Interno. S. Exª será atendido. !amos aqui para defender meros privilégios nem, 
___ O_~R._E~PE_I!I~IÃQ~M!N (f'PB-~~): S~ Pre- tampouco, favores especiais incompatíveis com o 
sidente, sr-s e Srs. Senadores, a Carta Magna do quadro de dificuldades por que passa o Brasil. 
País estabelece, nos Princípios Gerais da Atividade Aqui estamos para defender os direitos e as 
Económica. uma ordem económica "fundada na va- garantias que a Constituição assegura expressa-
lorização do trabalho humano e na livre iniciativa", mente a todos os pequenos empresários brasileiros: 

. com o objetivo de "assegurar a todos existência dig- um tratamento justo e equânime, expressamente es-
na, conforme os ditames da justiça social", obser- tabelecido no Artigo 170 da Carta Magna do País. 
vando-se, dentre outros, os princípios fundamentais Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, recebi 
da propriedade privada, da livre concorrência e da um Ofício da Câmara de Dirigentes Lojistas de Blu-
busca do pleno emprego. menauc relatando a difícil situação enfrentada pelos 

Essas diretrizes e princípios fundamentais que pequenos empresários daquela cidade, no meu Es-
nortearam de maneira sábia o legislador constitucio- lado de Santa Catarina 
nal brasileiro ainda não estão sendo efetivamente Tenho a convicção de que semelhante situa-
observados em terrilório nacional. ção ocorre não apenas em Blumenau e no Estado 

O Governo, nos níveis federal, estadual e mu- de Santa Catarina 
nicipal, ainda não adotou a decisão política de cum- Os contatos.que tenho tido com lideranças ern-
prir fielmente esses dispositivos constitucionais, da presariais e políticas de todo o Brasil confirmam a 
maior importância para o desenvolvimento da eco- existência e a gravidade do problema em todos os 
nomia nacional. - Estados da Federação. 

Essa situação apresenta maior gravidade em Não se trata de um caso específico da cidade 
relação às empresas nacionais de pequeno porte, de Blumenau: trata-se de problema nacional e da 
amparadas pelo artigo 170 da Constituição, amparo maior gravidade. · 
esse até hoje formal e abstraio, existente apenas na O pleito dos dirigentes lojistas de Blumenau 
letra da Lei, ainda não consubstanciado nem toma- certamente atenderia às reivindicações da grande 
do efetivo. · maioria dos empresários e lojistas de todo o Brasil, 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em todo pois o diagnóstico é de natureza geral: pequenos 
o Brasil é grave a situação dos pequenos e micro- empresários, "fragilizados por uma política monetá-
empresários, homens e mulheres responsáveis pela ria extorsiva em 1995", retratam o "desespero por 
grande maioria dos empregos gerados no País. que passa a classe empresarial", nos termos 'do do-
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cumento por mim recebido da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Blumenau. 

As principais reivindicações dos pequenos em
presários são: uma política de juros condizentes 
com a situação do comércio; a implantação imediata 
do processo de securitização das dividas, nos mol
des estabelecidos para o setor agrícola; a imediata 
concessão de novos financiamentos para capital de 
giro e para investimentos; revisão dos tributos fede
rais, inclusive multas decorrentes da situação de ina
dimplência .aluai; revisão dos juros cobrados pelos 
bancos; renegociação dos termos dos contratos com 
as instituições financeiras; suspensão de execuções 
judiciais decorrentes de inadimplência; melhoria das 
condições de parcelamentos dos débitos tributários, 
incluindo !PI e Imposto de Renda; cancelamento de 
multas de tributos federais referentes ao não cumpri
mento de obrigações tlibutálias acessórias, como 
atraso na entrega de declarações de Imposto de 
Renda de pessoas física e jurídica 

Em contrapartida, os empresários se compro
metem a manter-os postos detrab81ho, a não demitir 
sem justa causa e a empreender esforços no sentido 
de criar novos postos de trabalho permanentes. 

Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Senadores. 
Numa análise superficial, poderíamos dizer que 

são muitos os itens constantes do pleito dos peque
nos empresários, aparentando uma longa pauta de 
reivindicações, de difícil atendimento. 

Nada mais incorreto e inverídico. 
As justas reivindicações dos pequenos empre

sálios significam muito pouco em matéria de recur
sos financeiros: a maioria dessas políticas já exis
tem, estão previstas e regulamentadas, e algumas 
vezes são postas em execução quando existe boa 
vontade das autolidades económicas. 

Alguma pequena renúncia tributália que o Go
verno admita será, com certeza, amplamente com
pensada por um. maior volume de vendas do próprio 
setor empresarial. 

As renegqélações bancárias são conriqueirase 
não implicam perdas para os emprestadores dos ca
pitais, emprestados, pois os pequenos empresários 
não pleiteiam dádivas nem assistencialismo. 

Os pequenos empresários reivindicam apenas 
a concessão de crédito bancário normal, existente 
em todos os países civilizados do mundo, com prazos, 
taxas de juros e condições contratuais adequados. 

O parcelamento dos débitos fiscais é medida já 
existente e amplamente aplicada, necessitando ape
nas de aperfeiçoamentos para atender aos_ peque-

nos empresários, que não são sonegadores de im
postos, são contribuintes que passam por dificulda
des financeiras conjunturais e desejam, isto sim, r&. 
gularizar suas situações perante o Fisco. 

Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Senadores, as rei
vindicações dos pequenos empresários de Blume'
nau são as reivindicações da grande maioria dos pe
quenos empresários de todo o Brasil. 

O. atendimento dessas reivindicações significa
ria maior volume de empregos, maior nível de renda, 
maior arrecadação tributária, melhoria económica 
geral, diminuição do número de falências, concorda
tas e títulos protestados. 

O atendimento dess.as reivindicações repre
sentaria, primordialmente, o cumprimento do dispo
sitivo constitucional que garante uma ordem eoonô
mica fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, para assegurar a todos existência 
digna. 

.Tenho a certeza de que as autoridades eoonô
micas do Governo Federal não negarão ao~ peque
nos empresários brasileiros aquilo que a Constitui
ção Federal já lhes assegurou de maneira expressa 
e formal. - ·· 

É o meu pensamento. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Não 

há mais oradores inscritos. -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 

encerrar os trabalhos. designando para a sessão de
liberativa ordinária, a··realizar-se amanhã, às cato12e 
horas e tlinta minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

HORA DO EXPEDIENTE 
O tempo destinado aos oradores da Hora do . 

Expediente será dedicado à comemoração do Cen
tenário de Nascimento do Engenheiro Francisco 
Prestes Maia, ex-Prefeito da cidade de Sãó Paulo, 
nos termos do Requerimento n" 137, de 1996, do 
Senador Romeu T uma e outros senhores Senado
res, aprovado em 29.2.96. 

·orador inscrito: Senador Romeu Tuma 

-~1-

REQUERIMENTO NQ 1.27 4, DE 199 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art 222, §~. do Regimento Interno) - · 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
1.27 4, de 1995, da Senador Pedro Simon, solicitan
do, nos termos regimentais, a inclusão, em Ordem 
do Dia, de um voto de louvor ao· Jo_mal Correio do 
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Povo, de Porto Alegre, que comemora cem anos de 
sua fundação, tendo 
.. Parecer favorável, sob n" 110, de 1996, da 

Comissão 
- de Constituiçlio, Justiça e Cidadania. 

-2-
SUBSTITUTIVO DO SENADO 

AO PROJETO DE LEI DA . 
CÂMARA NQ 137, DE 1992 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de lei da Câmara n" 137, 
de 1992 (n" 552/91, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da fabricação de tratores e 
máquinas agrícolas com estrutura de proteção con
tra capotagem e outros equipamentos de segurança 
e dá outras providências, tendo 

Parecer sob ~ 830, de 1995, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

-3-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

PROJETODELEIDACÂMARANQ 116,DE1994 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de lei da Câmara ~-116, 
de 1994 (~ 4.650/94, na Casa de origem), que dis
põe sobre bebidas, tendo 

Parecer sob ~ 926, de 1995, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

·-4-
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO NQ 71, DE 1993 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo ao Projeto de lei do Senado n" 71 , de 1993, de 
autoria do Senador Ney Maranhão, que cria o Pro
grama de Crédito Rural Equivalência-Produto, tendo, 

Parecer, sob ~ 7 46, de 1995, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

-5-
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO r\12 5,-DE 1995- COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu-
- tivo ao Projeto de Lei do Senado n" 5, de 1995-Com

plementar, de autoria do Senador Pedro Simon, que 
acrescenta parágrafo ao art 38 da lei n" 38 da lei 
n" 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para excluir 
do benfício do sigilo bancário as pessoas que men-
ciona, tendo · 

Pàrecer sob ~ 927, de 1995, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

-6-
PROJETO DE RESOLUÇÃO ~ 13, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº- 13, de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer ~ 65, de 1996, da Comissão de As
suntos Econômicos), que altera o art. 50 da Resolu
ção n" 68, de 1993, que autorizou a celebração de 
acordo-quadro entre a República Federativa do Bra
sil e o Banco Internacional para Reconstrução e De
senvolvimento - BIRD (Banco Mundial), relativo ao 
Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tro
picais do Brasil. 

-7-
PROJETO DE RESOLUçi\0 ~ 14, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n" 14, de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer ~ 66, de 1996, da Comissão de As
suntos Econômicos), que autoriza o Governo do Es
tado do Rio Grande do Sul a assumir as dívidas da 
Caixa Econõmica Estadual junto à Caixa Ec6nõmica 
Federal e à União, no valor de sessenta e oito milhõ
es, cento e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e 
quatro reais e sessenta e quatro centavos 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 79, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento ~ 1.524, de 1995) 

(T ramitarldo em conjunto com o Projeto de lei do 
Senado nº-80, de 1995) 

Projeto de lei do Senado n" 79, de 1~95, de 
autoria do Senador Waldeck Omelas, que dispõe so
bre a distribuição dos recursos do Sal~o-~ducação 
e dá outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

-9-
PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 80, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento nº- 1.524, de 1995) 

(Tramítahdo em conjunto com o Projeto de Lei do 
Senado nº-79, de 1995) 

Projeto de Lei do Senado n" 80, de 1995, de 
autoria do SeQador Joel de Hollanda, que dispõe so
bre a partilha e a liberação dos recursos provenien
tes do salário-educação. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Educaçao) 
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-10- quias, inclusive concessão de garantias, seus fimles 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº- 17, DE1996 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 346, III, do Regimento Interno) 

· e condições de autorização, e dã outras providên-
cias. 

(Dependendo de par~r.da Comissão de As-

Projeto de Resolução n" 17, de 1996, de auto
ria do Senador Carlos Bezerra, que altera a Resolu
ção n" 69, de 1995, que dispõe sobre ,as operações 
de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e de suas respectivas autar-

suntos EconOmicos) · 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Es1à 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h22mln} 

ATA DA 14• SESSÃO DELffiERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 7 DE 
MARÇO DE 1996 - . 

(Publicada no DSF, deSde março de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

Na ata, à página 03731, 1• coluna, fala da Presidência, 

Onde se lê. 

O SR PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A Presidência recebeu do 
Fórum pela Reforma Agrária e pela Justiça no Campo o documento intitulado "Carta aos 
Chefes dos Três Poderes da República". 

O expediente vai à publicação. 
É o seguinte o expediente lido: 

FÓRUM PELA REFORMA AGRÁ.RIA 
E PELA JUSTIÇA NO CAMPO 

Cartas aos Chefes dos Três Pode~ da República 

-------------------
Leia-se: 

O SR PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A Presidência recebeu do 
Fórum pela Reforma Agrária e pela Justiça no Campo o documento intitulado "Carta aos 
Chefes dos Três Poderes da República". · · 

O expediente vai à publicação. 
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É o seguinte o expediente lido: 

DIVERSOS N" 24, DE 1996 

. FÓRUM PELA REFORMA AGRÁRIA. 
E PELA JUSTIÇA NO CAMPO 

Carta aos Chefes dos Três Poderes da República 

--··---------·--·-·-·-·-·--··----·--·····-

ATA DA 11• SESSÃO DELmERATIVA ORDlNÁRIA, REALIZADA EM 12 DE 
. MARÇO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 13 de março de 1996) 

RETIFICAÇÓES 

No sumário da ata, item 1.3 - ORDEM DO DIA, 

Onde se lê: 

Projeto de Resolução n• 22, de 1996 (apresentado co111o conclusão do 
Parecer n• 91, de 1996, da Comissão de Assuntos Econõmicos), que concede ao Estado 
do Paraná autorização para emissão de dívida mobiliária para rolagem dos títulos 
vincendos no primeiro semestre de 1996, até o limite de 98% (noventa e oito por cento). 
Aprovado. À Comissão Diretora para redação final. 

Leia-se: 

Projeto de Resolução n• 22, de 1996 (apresentado como conclusão do 
Parecer n• 91, de 1996, da Comissão de Assuntos Econõmicos), que concede ao Estado 
do Paraná autorização para emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Paraná - LFTPR, cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária, 
vencível no {lrimeiro semestre de 1996, até o limite de 9SOA. (noventa e oito por cento). 
Aprovado. A Comissão Diretora para redação final. 

Na ata, à pãgjna 03953, 1• coluna, no item Í.,· da Ordem do Dia, 

Onde se lê: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 22, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento n• 208, de 1996) 

- Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 22, de 1996 
-(apresentado como conclusllo do Parecer n• 91, de 1996, da Comissão de Assuntos 
Econômicos), que concede ao Estado do Paraná autorização para emi•silo de dívida 

00027 
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mobiliária para rolagem dos títulos vincendos no primeiro semestre de 1996, até o linúte 
de 98% (noventa e oito por cento). 

''-"•••••••••••••••••n•••••••••••~••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 

Leia-se: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 22, DE 1996 
(Em regime de urg_ência; nos termos do Requerimento n• 208, de !996) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 22, de 1996 
(apresentado como conclusão do Parecer n• 91, de 1996, da Conússão de Assuntos 
Econônúcos), que concede ao Estado do Paraná autorização para enússão de Letras· 
Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná - LFTPR, cujos recursos serão destiriados 
ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1996, até o linúte de 
98% (noventa e oito por cento). ~ -- ~ 

Na ata, à página 03953, 2' coluna, 

Onde se lê: 

PARECERN"103,DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n• 22, de 1996. -

A Conússão Díretora apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n• 22, de 1996, que· concede ao Estado do Paraná autorização para enússão de dívida 
mobiliária para rolagem dos títulos 0n(:endos no primeiro semestre de 1996, até o linúte 
de 98% (noventa e oito por cento). ~ 

~Leia-se: 

PARECER N" 103, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

.. ~. 

. 
Redação final do Projeto de Resolução n• 22, de 1996. 

A Conússão Díretora apresenta a redação firuil: do Projeto. de Resolução 
n• 22, de 1996, que concede ao Estado do Paraná autorizaç~o para enússão de Letras 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná - LFTPR, cujos recursos serão destinados 
ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1996; até o limite de 
98% (noventa e oito por cento). 

ATA DA ts• SESSÃO DELIBERA TIV A ORDINÁRIA. REALIZADA EM 13 DE 
· MARÇO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 14 de março de 1996) 

RETIFICAÇÕES 

No sumário dli ata, it~m l - RES(>LUÇÕES, 

Onde se lê: 

00029 

N" 13, de 1996, q~e ~nc'ede ao Estado do Paraná autorização para 
emissão de dívida mobiliária para rolagem dos títulos vincendos no primeiro semestre de · 
1996, até o limite. de 98% (Wlventa e oit,<,l por cento)~ . . . 

Leia-se: 

N" 13, de 1996, que concede .ao Estado do Paraná autorização para 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná- LFTPR, cujos recursos 
serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1996, -
até o limite de_ 98% (noventa e oito por ,cento). · 

0 0 •• o u••-••4• -•-• • • • • o•o •• o o ••••: -~·t • : .•. •• óooo • 0 • • • 00 0 •• • • • • • • • ~ •••••• 0 • • ••• •~••• •• • • • ~ 

Na ata, à págína n° 04005; I" coluna, 

· · ·-- i Onde Se lê: 

RESOLUÇÃO N" 13, DE 1~6 

. , · .... Concede ;.aq ~- d.o Paraná autorização para emissão de dívida 
mobiliíria para RJ~aseriplitulos vincendos no primeiro semestre de 1996, até o limite 
de 98"At (noventa e oito_,~ cento). . 
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Leia-se: 

RESOLUÇÃO N" 13, DE 1996 

Concede ao 'Estado do Paraná autorizaçio para emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná - LFfPR, cujos recursos serão destinados 
ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1996, até o limite de 
98% (noventa e oito por cento). 

ATA DA 20" SESSÃO NÃO DELmERATIVA, REALIZADA EM 15 DE MARÇO 
DE 1996 

(Publicada no D~F, de 16 de março de 1996} 

RETIFICAÇÃO 

Na ata, à página 04241; t• cobma, na composição da Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a Medida Provisória n• 1.362, de 12 de março de 
~~~ - . 

Onde se lê:· 

PTB - Luiz Carlos Oliveira 

Leia-se: 

PTB - Luiz Alberto de Oliveira· .•, 
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Ata da 22ª Sessão Deliberativa Ordinária. 
em 19 de março de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Filho 
Odacir Soares e Emandes Amorim 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Antonio Cartas Valladares - Arlindo Porto - Artur da 
Távola- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni V eras 
- Bernardo Cabral - Certos Bezerra - Carlos Patrocí
nio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho 
Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alva
res - Emma Fernandes - Epitacio Cafeteira - Emen
des Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra
Flaviano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - Ger
son Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges -
Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena - Íris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson 
Peres - João França - João Rocha- Joel de Hollan
da - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agri
pino - José Alves - José Bianco - José Eduardo Ou
tra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Ro
berto Arruda - José. Sarney - Júlio Campos - Júnia 
Marise - Laura Campos - Leomar Quintanilha - Levy 
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coe
lho - Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva - Mauro 
Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir 
Soares -Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva
Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Ro
berto Freire - Roberto Requião - Romeu Tuma - Ro
naldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Ma
chado- Teotonio Vilela Rlho- Valmir Campelo- Vil
san Kleinübing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE {Emandes Amorim) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 77 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla-
ro aberta a sessão. -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 
1 ~ Secretário em exerci cio, Senador Ney SuassiX13. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OF[CIOS 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N~ 248/96, de 13 de março do corrente, do Mi
nistro do Planejamento e Orçamento, referente ao 

Requerimento ~ 1.326, de 1995, de informações, do 
Senador Eduardo Suplicy. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao arquivo. 

N~ 266/96, de 14 de março do corrente, do Mi
nistro do Planejamento e Orçamento, encaminhando 
informações referentes ao Requerimento ~ 21, de 
1996, do Senador José Eduardo Outra. 

As informações encontram-se. a dispo
sição do requerente na Secretaria-Geral da 
Mesa 

PARECER N"111, DE 1996 
{Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar, do Substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado n~ 49, de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo 
ao Projeto de Lei do Senado ~ 49, de 1995, que dá 
nova redação ao art. 23 da Lei ~ 8.031, de 12 de 
abril de 1990, que criou o Programa Nacional de De
sestatização. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de março 
de 1996. - Sey Suassuna, Presidente - Levy Dias, 
Relator- AntônioValadares- E mandes Amorim. 

ANEXO AO PARECER N~ 111, DE 1996 

Acrescenta parágrafo ao art. 23 da 
Lei n~ 8.031, de 12 de abril de 1990, que 
criou o Programa Nacional de Desestati
zação. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" Acrescente-se o seguinte § ~ao art. 23 

da Lei ~ 8.031, de 12 de abril de 1990, renumeran
do-se o atual parágrafo único em § 1 •: 

"Ar!. 23 .... _ .. _ ............ - ......... ---.... .. 
§ ~Aos membros do Conselho Nacio

nal de Desestatização, aos administradores 
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das empresas incluídas no Programa Nacio
nal de Desestatização, aos administradores 
das instituições públicas detentoras das açõ
es dessas empresas ou gestora do Fundo 
Nacional de Desestatização é vedado adqui
rir, por si ou interposta pessoa, ações ou 
bens objeto do Programa Nacional de De
sestatização, bem assim, participar da adm~ 
nistração da empresa resultante do proces
so de alienação prevista nesta Lei, esten
dendo-se esta vedação por cinco anos con
tados da data em que se afastarem daque
les cargos.'' 

Art 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N" 112, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre as Emendas da camara ao PLS n" 
19, de 1991 (n" 2.478192, naquela Casa), 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, 
que "toma obrigatória a inclusao de dis
positivo de segurança que impeça a reu
tilização nas seringais descartáveis". 

Relator: Senador Lucídio Portella 

I -Relatório 

Retoma ao Senado Federal o projeto em epí
grafe, após ser submetido à apreciação da Câmara 
dos Deputados e lá ter recebido emendas. 

A proposição em análise, de autoria do Sena
dor Márcio Lacerda, pretende tornar obrigatório a in
clusão de dispositivo de segurança que impeça a 
reutilização nas seringas descartáveis, a exemplo 
do que já tem sido adotado em outros países, bus
cando-se reduzir a um mínimo a transmissão da 
Aids pelo compartilhamento e reutilização das serin
gas entre os usuários de drogas ilegais, de uso en
dovenoso. 

Aliás, é neste grupo de risco onde tem mais 
crescido o número de portadores do vírus HIV, prin
cipalmente nas cidades situadas na rota do narootrá
fico. Sabidamente, é também este grupo de risco, o 
de usuários de drogas injetáveis, o que se mostra· 
mais resistente às campanhas de educação sanitá
ria, o que tem motivado a controvertida decisão de 
se lhes doar seringas descartáveis, tida como um 
mal menor nesse contexto de alienação e miséria 
moral. 

O Projeto original, em sua tramitação pela Co
missão de Assuntos Sociais do Senado, sofreu 

emenda modifiCativa no art. 3" , elevando, de cento 
e oitenta dias para quatro anos, o prazo para lei en
trar em vigor, após a sua regulamentação pelo Mi
nistério da Saúde (ar!. 22-). Argumentou-se, à época, 
que esse seria um prazo mínimo necessário para a 
habilitação da indústria nacional à fabricação .desse 
novo tipo de seringas descartáveis. 

A proposta foi encaminhada à Câmara dos 
Deputados para revisão, tendo sido distribuída às 
Comissões de Seguridade Social e de Família e de 
Constituição e Justiça e de Redação, nas quais foi 
aprovada 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação recebeu duas emendas modificalivas, que 
deram a feição atual ao projeto. Elas correspondem 
ao art 2"- e ao art 32, que ficaram com a seguinte re
dação: 

Art 2"- O Poder Executivo regulamen
tará a presente Lei r.o prazo de 180 dias. 

Ar!. 32 Esta Lei entra em vigor no prazo 
de três meses, a contar da sua publicação. 

Os argumentos justificativos são que o art. 2"
do projeto original atribui competência ao Ministério 
da Saúde, o que afronta o sistema constitucional vi
gente, uma vez que ca!be ao Poder Executivo fixar 
as atribuições dos seus órgãos (Constituição, art 
61, § 1~. inciso 11, letra e). De outra forma, no art 32, 
foi considerado que o prazo consignado de quatro 
anos para a errtrada em vigor da lei era extraordina
riamente longo, principalmente em se tratando de 
Lei que cuida da saúde pública, a exigir providências 
imediatas. 

li-Voto 

A nosso ver, as alterações introduzidas no pro
jeto de lei pela Câmara dos Deputadas são inteira,. 
mente procedentes, não alterando o seu objetivo, 
mas, pelo contrário, conferindo-lhe maior eficãcia e 
presteza e escoimando-o de impropriedade jurídico
constitucional. 

Ademais, em relação à principal emenda apro
vada, que reduz o prazo para a •_ei entrar em vigor, 
de quatro anos para três meses, a contar de sua pu
blicação, podemos considerá-la, na prática, anódina, 
uma vez que já se passaram mais de quatro anos 
entre a apresentação do projeto e o presente mo
mento, prazo por demais suficiente para que a in
dústria nacional se adequasse às novas e inelutá
veis regraS'. 

O mérito intrínseco da iniciativa jã foi exausti
vamente debatido pelas duas Casas do Congresso, 
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o que toma despiciendos quaisquer comentários a 
respeito. 

Diante das considerações expandidas, somos 
favoráveis às alterações produzidas na Câmara dos 
Deputados, pelo que votamos pela sua aprovação. 

Saia das Comissões, 29 de fevereiro de 1996. 
- Beni V eras, Presidente- Lucidio Portela, Relator 
-Jonas Pinheiro- Marina Silva - Leomar Quintr 
nilha - Bello Parga - EmRia Fernandes - Casildo 
Maldaner - Mauro Miranda - Valmir Campelo -
Waldeck Omelas - Romero Jucá - Osmar Dias -
Lúcio Alcântara- AntOnio Carlos Valadares. 

PARECER f\1!! 113, DE 1996 

Da Comissao de Assuntos Sociais, . 
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 42 
de 1995, de autoria do Senador Ronaldo 
Cunha Lima, que dispõe sobre a nomen
clatura dos produtos farmacêuticos em 
sistema de leitura para deficientes vi
suais. 

.Relator: Senador Mauro Miranda 

Relatório 

Vem a exame da Comissão de Assuntos So
ciais, o Projeto .de Lei,n" 42, apresentado pelo ilustre 
Senador Ronaldo Cunha Uma, dispondo sobre o 
uso da nomenclatura dos produtos farmacêuticos 
em sistema de leitura para deficientes visuais. 

O art. 12 toma obrigatório o uso, nas embala
gens dos produtos farmacêuticos, da nomenclatura 
e prazo de validade em sistema de leitura para defi
cientes visuais, em percentual a ser definido me
diante decreto do Poder Executivo, obedecida a pro
porção dos citados deficientes na população brasilei-
ra. 

Estabelece o art. 22, 120 (cento e vinte) dias de 
prazo para adaptação das embalagens. O art. 32, de 
outro lado, fixa em 60 (sessenta) dias da publicação 
da lei, o prazo para sua regulamentação. 

Emenda apresentada pelo Senador Gerson 
Camata ao Projeto de Lei em exame, altera o prazo 
para adaptação das embalagens, de 120 (cento e 
vinte) dias para 1 (hum) ano. 

Em resumo, a principal justificativa do PLS n" 
42195 é a de permitir ao deficiente visual a possibili
dade de conferir cada medicamento, nos instantes 
de auto-administração ou quando forem administrar 
a outros. 

Ressalte-se ter o próprio autor reconhecido, ao . 
justificar sua proposição, não se dispor ainda, no 
Brasil, de um censo das pessoas portadoras de deli-

ciências, para se aferir as suas participações na po
pulação. 

Devo registrar que a medida de que trata o pre
sente projeto de lei, analisada pela Secretaria de Vi
gilância Sanitária, do Ministério da Saúde, recebeu 
manifestação favorável, porém, limitada t simples 
enunciação de que: 

" ..• do ponto de vista técnico e dos direitos do 
consumidor, tal medida atenderá as necessidades 
dos deficientes visuais•. 

Nos seus aspectos sociais, o projeto de lei tem 
elevado sentido humanitário, por pretender proteção 
específica ao deficiente visual, além de não merecer 
reparos de natureza legislativa ou constitucional. 

No mérito, porém, são ponderáveis os questio
namentos· de sua aplicabilidade. Exemplo disso é a 
diversidade dos números estatísticos sobre a partid
pação do público beneficiário no conjunto da popula
ção brasileira: variam entre 0,5 por cento, para a 
ONU, e 0,7 por cento, para fontes oficiais do País. 
Tal imprecisão comprometeria o espírito da Lei, cuja 
implementação exigiria quantificações industriais ba
seadas no desconhecido, inclusive no que se refere 
à regionalização da incidência de portadores de defi
ciência 

É importante notar que é factual a assistência 
ao deficiente, por outras pessoas, no momento da 
administração do medicamento, enquanto nos locais 
de venda, segundo a legislação sanitária, exige-se a 
presença do farmacêutico, esperando-se que o aten
dimento de paciente especial, pelo menos, se faça 
de acordo com essa obrigatoriedade. 

Além de desnecessária, portanto, a universali
zação da medida pecaria por não restringir a sua 
aplicaç;ío aos medicamentos próprios dos deficien
tes visuais. Ba obrigarià o segmento industrial a ge
neralizar o particular, de dimensões reduzidíssimas, 
com custos que se estenderiam por todas as faixas 
de público. Falta também amparo na experiência in
ternacional, de vez que apenas num único país, a 
Alemanha, a prática tem uso restrito, por iniciativa 
espontânea de alguns laboratórios, de acordo com 
informação obtida à Coordenadoria de Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência (COROE), do Mi
nistério da Justiça 

É o Relatório. 

Voto 

São evidentes e inquestionáveis os propósitos 
humanitários do Projeto, mas sua transformação em 
lei encontrará obstáculos insuperáveis na sua aplica
ção prática, pelo desconhecimento do número de 
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benefiiários na geografia humana do País. As esta
tísticas são precárias tanto no volume de incidência 
do mal quanto na sua locaização geográfica. Em 
outros países, apenas a Alemanha pratica tal siste
ma de identificação de medicamentos, sem imposi
ção legal, mas exclusivamente por iniciativa de al
guns laboratórios. Creio ser 'impossível ao segui
mento industrial planejar sua produção .para público 
desconhecido. São as razões que levam a não con
vencer-me do interesse público da medida, ofere
cendo-lhe, por isso, parecer contrário. 

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996. 
- Beni V eras, Presidente- Mauro Miranda, Relator 
-Jonas Pinheiro- Manuce Pinto- Marina Silva -
Waldeck Omelas - Bello Parga - EmUia Fernan
des - Casildo Maldaner - Lúcio Alcântara - Leo
mar Quintanilha - Lucídio Portella - Osmar Dias 
- Valmir Campelo- Romero Jucá. 

PARECER N" 114, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
em decisão terminativa, sobre o Projeto 
de Lei do Senado~ 135, de 1995, de au
toria do Senador EmandeS Amorim que 
"dispõe sobre a exploração a corte raso 
da floresta e demais fonnas de vegetação 
arbórea em áreas selecionadas pelo zo
neamento ecológico-econômico para uso 
alternativo do solo". 

Relator: Senador Nabo r Júnior 
O Projeto de Lei do Senado ~135/95, submeti

do ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, em 
termos de decisão tenninativa, "dispõe sobre a ex
ploração, a corte raso, da floresta e demais formas 
de vegetação arbórea da bacia amazónica em áreas 
selecionadas pelo zoneamenfo ecológico-econõmico 
para uso alternativo do solo". 

O Projeto de Lei em pauta, em seu art. 1 º-, pa
rágrafo único, define corno áreas selecionadas para 
uso alternativo do solo "aquelas destinadas à im
plantação de p!'()jetos de colonização e/ou refonna 
agrária, assentamento de população, agropecuária, 
indústrias, florestais, de extração mineral, de gera
ção de energia e transmissão, e de transporte". 

O art. 2" do Projeto estabelece que a pessoa ff- -
sica ou juri dica que destinar parte de sua proprieda
de rural ao uso alternativo, acima referido, fica obri
gada a manter área de dimensão equivalente, corno 
reserva penmanente, conügua ou não à área explo
rada, mas dentro da mesma unidade da federação. 

O art. 3" prevê que a obrigação de se manter, 
sob cobertura vegetal, área equivalente a explorada 

para uso alternativo poderá ser suprida pelo Poder 
PÚblico ao vincular, às parcelas destinadas por parti
ct.llares ao uso supracitado, as áreas de preservação 
definidas pelos artigos 3º- a 5" da Lei n"- 4. 771/65 
(Código Florestal). 

- Embora a redàção do art. 4Q do Projeto seja 
obscura, pode-se formular a hipótese de que o autor 

-propõe que, para as áreas originariamente perten
centes à União, e que por ela sejam destinadas ao 
uso alternativo, a parcela de reserva permanente a 
ser mantida poderá ser suprida por aquelas áreas 
definidas como de preservação permanente pelos 
artigos 3º- e 5" do Código Florestal: 

"Art. 3º- (Caput) - Consideram-se, ain
da, de preservação permanente, quando as
sim declaradas por ato do Poder Público, as 
florestas e demais formas de vegetação na
tural destinadas: 

a) a atenuar a erosão das terras; 
b) a fixar as dunas; 
c) a formar faixas de proteção ao longo 

de rodovias e ferrovias; 
c) a formãr faixas de proteção ao longo 

de rodovias e ferrovias; 
d) a auxiliar a defesa do território na

cional a critério das autoridades milltare_s; 
e) a proteger sítios de excepcional be

leza ou de valor científico ou histórico; 
f) a asilar exemplares da fauna ou flora 

ameaçados de extinção; 
g) a manter o ambiente necessãrio à 

vida das populações silvícolas; 
-h) a assegurar condições de bem-estar 

público. 
Art. 5" O Poder Público criará: 
a) Parques Nacionais, Estaduais e Mu- -

nicipais e Reservas Biológicas, com a finaii
-dacle de resguardar atributos excepcionais 
da natureza; conciliando a proteçâo irlfegrar 
da flora, da fauna e das belezas naturais 
com a utilização para objetivos educacio
nais, recreativos e científicos; 

b) Aorestas Nacionais, Estaduais a Mu
nicipais, com fins econômicos, técnicos ou so
ciais, inclusive reservando áreas ainda nã:l fio
restadas e destinadas a atingir aquele fim." 

O parágrafo-único do art. 4Q do presente Proje
to de Lei prevê que, sessenta dias após a publiCa
ção da Lei, o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio 
Ambienle e dos Recursos Naturais Renováveis - ex
pedirá os atos vinculatórios relativos às áreas já des-
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tinadas a preservação e a uso alternativo, com prio
ridade às destinadas a projetes de colonização. Em
bora a redação desse dispositivo não seja clara, 
pode-se imaginar que a· autor busca vincular as 
áreas de preservação permanente às áreas de uso 
alternativo. 

Finalmente o art. 5" do Projeto estabelece que 
os atos vinculatórios acima referidos deverão operar 
como condição suspensiva dos aspectos punitivos e 
proibitivas estabelecidos em lei, relativamente. ao 
corte raso nas áreas destinadas ao uso alternativo 
do solo. _ 

Uma compreensão adequada da problemática 
abrangida pelo presente Projeto exige que se proce
da a uma recapitulação das normas legais pertinen
tes à matéria 

A Lei n'! 4771, de 15-9-65 (Código Florestal), 
proibiu, em seu art 15, a exploração, sob forma em
pírica, das florestas primitivas da bacia amazônica 
Ficou assim eliminada a possibilidade de corte raso 
ou de extração seletiva nesse tipo de formação flo
restal. Foi determinado que essa exploração deveria 
ser realizada segundo planos de manejo cujas dire
trizes técnicas seriam formuladas em ato do Poder 
Público, a ser expedido dentro do prazo de um ano a 
partir da promulgação da Lei. Essa regulamentação, 
todavia, só veio a ser definida em 1994, através do 
Decrelo n" 1282. 

O art. 44 da mesma Lei estabelece que, en
quanto não fosse editado o Decreto referido no art 
15 do mesmo diploma legal, o corte raso de florestas 
e demais fomnas de vegetação, na Região Norte e 
na parte norte da Região Centro-Oeste, só seria per
mitido quando fossem mantidos. com cobertura ar
bórea. pelo menos 50% da área da propriedade. Ou 
seja, esse tipo de reserva legal deve cobrir uma área 
de pelo menos metade da propriedade. 

O parágrafo único do art 44 determina que 
essa reserva legal de 50% do imóvel rural deve ser 
"averbada à margem da inscrição da matrícula do 
imóvel no registro de imóveis competente, sendo ve
dada a alteraçãq de sua destinação, nos casos de 
transmissão, a quaiquer título, ou de desmembra-
mento da área". -- - -

Esses dispositivos da Lei n" 4.771/65, referen
tes à exploração florestal na Amazônia, foram regu
lamentados por meio do citado Decreto n" 1.282, de 
19-1 0-94, em seus artigos 7"- e ao 

"Art. 7• Somente será permitida a ex
ploração a corte raso da floresta e demais 
fomnas de vegetação arbórea da bacia ama
zônica em áreas selecionadas pelo Zonea-

manto Ecológico-Econômico para.u5o alter-
nativo do solo. · 

Parágrafo único. Entende-se por áreas 
selecionadas para uso alternativo do solo, 
aquelas destinadas à implantação de proje
tes de colonização, de assentamento de po
pulação. · agropecuários, industriais, flores
tais, de geração e transmissão de energia, 
de mineração e de transporte. 

Ar!. ao A exploração a corte raso, pre
vista no art. 7•. deste Decrelo, obriga o pro
prietário a manter uma áreá de reserva legal 
de, no minimc, cinqüenta por cento da área 
da sua propriedade_ 

O pal'ágrafo 39- do art. 8º- estabelece que "a 
exploração a corte raso somente será permitida 
mediante a emissão de autorização de desmaia
menta, após vistoria prévia, pela autoridade com
petente". 

A leitura dessas normas evidencia, na legisla
ção, um objetivo fundamental de assegurar, no nível 
de cada propriedade situada na Amazônia, à manu
tenção de uma cobertura arbórea, como reserva, 
correspondente a pelo menos 50% da área da pro
priedade rural. 

O Projeto de Lei em discussão repete, em seu 
art. 1 º· o disposto no ar!. 7º do Decreto em tela A 
partir do seu art. 2º, porém, o Projeto cria dispo
sições que, em nosso entendimento, contrariam o 
espírito e os objetivos da presente legislação- am
biental brasileira 

Assim, o ar!. z.> da proposição em pauta prevê 
a obrigatoriedade de se manter uma reserva não de 
50% do imóvel, mas sim equivaiente à área que te
nha sido ubl izada para uso alternativo. Prevê ainda 
que a reserva possa ser criada em ·aotra proprieda
de, contigua ou não à primeira, dentro da mesma 
unidade da Federação. 

O Projeto abre, assim, a possibilidade de se 
desmatar todo um imóvel rurai, com exceção da re
serva legal prevista na Lei n" 4.771/65, pois a com
pensação podenà ser feita em outra propriedade. Ao 
permitir que a reserva seja criada em área não conti
gua, possibilita ainda o desmatamento toda uma re
gião, visto que, de qualquer modo, a reserva estará 
sendo estabelecida em outra região. 

O ar!. 39- do Projeto também merece reparos. A 
Lei n" 4.771/SS e o Decreto n" 1.282194 não impe
dem a inclusão das áreas de preservação perma
nente, situadas dentro de uma determinada proprie
dade, e definidas segundo o art 8º- do Código Fio-
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restai, para a formação de uma reserva correspon
dente e pelo menos 50% daquela propriedade. A re
ferência a essa possibilidade toma-se, assim, des
necessária . . 

Ainda segundo o art. 3"- do Projeto,~ as áreas 
públicas referentes a reservas legais - criadas se
gundo o art. 5• do Código Florestal -também po
derão ser utilizadas pelo Poder Público para satis
fazer à mesma exigência de manutenção de reser' 
va mínima de 50%, a que estão sujeitos agentes 
privados. Isto significa que reser\tas públicas esta
riam sendo utilizadas no sentido de beneficiar tais~ 
agentes, no atendimento de obrigações perante a 
legislação ambiental. Dessa forma, em uma área 
destinada a uso alternativo, toda uma propriedade 
poderia ser desmatada, visto que a reserva estaria 
sendo assegurada através de um parque nacional, 
por exemplo. 

O art 4"- do Projeto reforça as determinações 
analisadas nos dois últimos parágrafos. Para áreas 
que, originalmente pertencentes à União, fossem por 
esta destinadas a uso alternativo, a respectiva área 
de preservação seria atendida através das áreas já 
estabelecidas ou que viessem a ser estabelecidas 
pelo Poder Público, consoante os artigos 3"- e 50 do 
Código Florestal. O dispositivo proposto contraria os 
objetivos da legislação ambiental pelas razões já 
apontadas. 

O art 50 do Projeto de Lei em questão prevê 
que· as vinculações estabelecidas pelo Poder Públi
co, conforme estipulado no art ~ do Projeto, terão 
efeito suspensivo sobre proibições e punições refe
rentes a áreas que já tenham sido desmaiadas para 
uso alternativo. Estaria configurada, assim, uma 
anistia, beneficiando pessoas físicas e jurídicas que 
porventura tivessem cometido infrações à legislação 
ambiental. 

Pode-se afirmar, !)m resumo, que o presente 
Projeto contraria o principal objetivo da legislação 
ambiental com respeito a desmatamento - assegu
rar, no nível de ~a propriedade rural, a manuten
ção de uma CObf)rtura arbórea significativa. 

Acreditamos que as razões ~esertOOas. referen
tes ao mérito da proposta em paulll, demonstram ser 
desaconselhável a adoção do mesmo. Votemos, pois, 
pela rejeição do Projeto de Lei do Sena:lo n'" 13&95. 

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996. 
- Beni V eras, Presidente- Nabor Júnior, Relator
Jonas Pinheiro - Martuce Pinto - Marina Silva -
Leomar Quintanilha -: Cssildo Maklaner - Valmir 
Csmpelo - Bello Parga - Lucfdio Portella - Wal
deck Omelas - Emflia Fernandes -Mauro Miran-

da - Osmar Dias - Lúcio Alcântara· - Romero 
Jucá. 

PARECER N" 115, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 261, 
de 1995, de "autoria do Senador Eman
des Amorim, que autoriza o Poder Execu
tivo a alterar o valor da Pensão Especial 
a que se refere a Lei n• 8.077, de 4 de se
tembro de 1990". 

Relatara: Senadora Marluce Pinto 

I - Relatório 

É submetido ao exame desta Comissão, em 
caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado n"-
261, de 1995, de autoria do nobre Senador Eman
des Amorim, que "autoriza o Poder Executivo a alte
rar o valor da Pensão Especial a que se refere a Lei 
no 8.077., de 4 de setembro de 1990". 

Objetiva o projeto em questão corrigir o valor 
da pensão especial concedida pela Lei no 8.077, de 
1990, a Maria Reginalda Vieira Raduan, progenitora 
do ex-Presidente do Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária- INCRA,_ José Eduardo Viei
ra Raduan, falecido em decorrência de acidente aé
reo, quando se encontrava cumprindo missão institu- ~ 

cional. 
Conforme justifica o eminente autor da proposi

ção,. a correção dos valores da pensão especial em 
apreço é exigida pela defasagem do valor fixado 
pela citada Lei no8.077, de 1990, que está, hoje, em 
R$ 89,72 (oitenta e nova reais e setenta e dois cen
lavos), o que vem impedindo a beneficiária de man
ter vida condigna 

A proposição não recebeu emendas. 
É o relatório. 

11 -Voto da Relatara 

O projeto sob análise atende aos requis~os de 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 

Quanto ao mérilll, a proposição deve merecer 
acolhida. Cabe à União, em vista das circunstâncias 
em que faleceu o ex-Presidente do Incra, assegurar 
a seus dependentes condições de vida compatíveis 
com os que gozavam quando ele exercia tão impor
tantes funções. 

Entendemos, entrelanto, a necessidade de que 
o novo valor a ser fixado para a Pensão Especial 
guarde correlação com o que foi originalmente pro
pos10 no Projeto de Lei do-senado no 17, de 1988, 
de autoria do então Senador Fernando Henrique 
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Cardoso. que deu origem à citada Lei n" 8.077, de 
1990. 

Fixoü, à época, aquela proposição a pensão 
especial em questão em vinte salários mínimos de 
referência, unidade que foi extinta pelo art 5" da lei 
n" 7.789, de 3 de julho de 1989, juntamente com o 
piso nacional de salários, substituídos pelo salário 
mínimo. 

Destarte entendemos ser conveniente manter o 
mesmo valor, correspondente, hoje, a vinte salários 
mínimos. ou seja, R$2.000,00, fixados em moeda, 
tendo em vista a vedação constitucional de vincula
ções ao salário mínimo, constante do art. 7". IV, in 
fine, da Lei Maior. Para tal, propomos emenda ao 
art 1" da proposição. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n" 261, de 1995, com a se
guinte emenda: 

EMENDA Nº-1 -CAS 

Dê-se ao art. 12 do PLS n" 261, de 1995, a se
guinte redação: 

"Árt. 12 É o Poder Executivo autorizado 
a alterar para R$2.000,00 (dois mil reais) o 
valor da Pensão Especial a que se refere a 
Lei n" 8.077, de 4 de setembro de 1990, 
concedida a Maria Reginalda Vieira Raduan, 
progenitora do ex-Presidente do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- INCRA, falecido em decorrência de aci
dente, no desempenho de suas funções. • 

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996. 
- Beni V eras, Presidente- Marluce Pinto, Relatara 
- Jonas Pinheiro -Marina Silva -Mauro Miranda 
- Waldeck Ornelas - Leomar Quintanilha - BeiJo 
Parga -José Fogaça - EmHia Fernandes- Casil
do Maldaner - Lúcio Alcântara - Osmar Dias -
Lucldio Portella - Romero Jucá - Valmir Campe
lo- AntOnio Carlos Valadares. 

TEXTO FINAL DA COMISSÃO 
DE ASSUNTOS SOCIAIS AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 261, DE 1995 

Autoriza o Poder Executivo a alterar 
o valor da Pensao Especial a que se refe.. 
re a Lei n .. 8.077, de 4 de setembro de 
1990. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" É o Poder Executivo autorizado a alterar 

para R$2.000,00 (dois mil reais) o valor da Pensão. 
Especial a que se refere a Lei n" 8.077, de 4 de se-

lembro de 1990, concedida a Maria Reginalda Vieira 
Raduan, progenitora do ex-presidente do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN
CRA, falecido em decorrência de acidente, no de
sempenho de suas funções. 

Art 2" Esta lei· entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 3º- Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Sala da Comissão, 29 de fevereiro de 1 996. -
Beni Veras, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - O 
expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ·requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO Nº- 247, DE 1996 

__ Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art 336, b, ·do Re

gimento Interno, urgência para o Ofício n" S/11. de 
1996, relativo a pedido do Governo do Estado da 
Paraíba no sentido de permitir a assunção das dívi
das contraídas pelo Banco do Estado da Paraíba -
PARAIBAN, junto ao Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econõmico Social - BNDES e Agência Espe
cial de Financiamento Industrial - Rname, no valor 
de R$2.518.467,12 (dois milhões, quinhentos e de
zoito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e 
doze centavos). 

Sala das Sessões, 19 de março de 1996. -
Humberto Lucena - Ney Suassuna - Jáder Bar
balho - Vilson Kennübing - Élcio Álvares - Ge
raldo Melo -Hugo Napoleao. 

REQUERIMENTO Nº- 248, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Ofício n" S/1 O, de 
1996, relativo a pedido do Governo do Estado da 
Paraíba no sentido de permitir a assunção das dívi
das contraídas pelo Banco do Estado da Paraíba -
PARAI SAN junto ao Instituto Brasileiro de Turismo
EMBRATUR, no valor de R$298.369,07 (duzentos e 
noventa e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais 
e sete centavos). 

Sala das Sessões, 19 de março de 1996. -
Humberto Lucena - Ney Suassuna - Jader Bar
balho - Vilson Kleinübing - Elcio Alvares - Ge
raldo Melo- Hugo Napoleao. 
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O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - Esc 
ses requerimentos serão votados após a Ordem do 
Dia. na forma do disposto no art. 340, inciso 11, do. 
Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exerCício, Senador Ney 
Suassuna · · ---

São lido os seguintes: 

REQUERIMENTO W 249, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tenmos do art. 199 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a realização, no próximo 
dia 6 de maio do corrente ano, de SesSão Especial 
comemorativa do 1702 ano de Instalação do Senado 
Federal. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1996. - Se
nador Lúcio Alcântara -Senador Beni V eras -Se
nador Antonio Canos Magalhães - Senador José 
Roberto Arruda -Senador Lauro Campos - Sena
dor Ney Suassuna - Senador Valmir Campelo -
Senador José lgnácio Ferreira - Senador Josap
hat Marinho. 

REQUERIMENTO W 250, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tenmos do art. 199, do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeremos -a . realizaÇão de 
. SesSão Especial Senado Federal, destinada a 110.: 
menagear o 362 aniversário de Brasífia e do Correio 
Braziliense, a ser realizada em 22 de abril do corren
te, às 1 o:oo horas. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1996.- Se
nador José Roberto Arruda - Bernardo Cabral -
Vilson Kleinübing - lris Rezende - Mauro Miran
da- Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim): Os 
requerimentos lidos serão soomelidos à deliberação 
·do Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do a-t. 
255, inciso I, alinea b, do Regimento Interno. 

O SR. PR_ESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Presidência convoca sesSão conjunta solene a reali
zar-se quinta-feira, dia 21 do corrente, às 17 horas, 
no Plenário Ulysses Guimarães, da Cãmara dos De
putados, destinada a comemorar os 30 anos de fun
dação do Movimento Democrático Brasileiro - MDB; 
e sesSão conjunta a realizar-se, quarta-feira, dia 27 
do corrente, às 19 horas, destinada à apreciação de 
vetos presidenciais. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Presidência recebeu Ofício n2 7/96 da ComisSão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, comunican-

do que aquele órgão manifestou-se favoravelmente 
à solicitação contida no Diversos n2 5, de 1996, rela
tiva à indicação de representantes desta Casa para 
integrarem delegação parlamentar que visitará o Ja
pão no período de 1• a 8 de abril próximo. 

Tendo em visía o referido expediente, a Presi
dência designa os Senadores Waldeck Omelas, Fla
viano Melo e Carlos Wilson para integrarem a comiti
va a ser chefiada pelo Presidente da Cãmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Presidência comunica ao Plenário que o processo 
Diversos n2 24, de 1996, lido em sessão anterior, vai 
à ComisSão de Assuntos Económicos. 

A Presidência comunica ao Plenário que deter
minou o arquivamento do processo Diversos n2 133, 
de 1995, por se tratar de matéria prejudicada, con
fonme despacho do Presidente da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional. 

.O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
tempo destinado aos oradores da Hora do Expedien
te será dedicado à comemoração do centenário de 
nascimento do Engenheiro Francisco Prestes Maia, 
ex-Prefei1Õ da cidade de São Paulo, nos termos do 
Requerimento ri' 137, de 1996, do Senador Romeu 
Tuma e outros Srs. Senadores, aprovado em 29-2-96. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma · 

O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, 
peço a palavra com base no art. 14, 11, do Regimen
to I ntemo, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
tempo está concedido aos Srs. Senadores que ora 
apresentam esta moção. Logo após concederemos 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, 
solicitei a palavra como Líder, com base no art. 14, 
inciso 11, do Regimento da Casa 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Em 
seguida, V. Ex!& terá sua palavra por cinco minutos, 
porque o requerimento foi aprovado pelo Plenário. 

O SR. VALMIR CA(l4PELO - Sei que o requeri
- menta· foi aprovado, mas, conio Líder, de acordo 
com o Regimente, posso usar da palavra em qual
quer momento da sesSão. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
palavra foi concedklà ao Senador Romeu Tuma .. $. 
Exª pode concordar em penmutá-la com V. ~ 

O SR. ROMEU TUMA - Se o Senador Valnúr 
Campelo desejar fazer uso da palavra antes do meu 
pronunciamento, pode assim proceder. 
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O SR. VALMIR CAMPELO - Agradeço a V. 
Ex•, Senador Romeu Tuma, e aguardarei o seu pro
nunciamento. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ROMEU TUMA (PSL·SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, comemora-se hoje o 
centenário do nascimento do engenheiro Francisco 
Prestes Maia, responsável pela revolução urbanísti
ca que a seu tempo moder.lizou São Paulo, cidade 
onde nasci. 

Esta Casa de leis não poderia deixar de asso
ciar-se às manffestações cívicas programadas por 
inúmeras entidades para lembrar aquele homem pú
blico, cuja vida ainda é um dos melhores exemplos 
de eficiência e probidade, aquele político, cuja atua
ção em benefício do povo corliinua a ser um marco 
na história de São Paulo. 

Natural do Município paulista de Amparo, Pres
tes Maia encontrou, em 1938, a urbe paulistana de
sarticulada, antiquada, sem estrutura, nem planeja
mento. As nuas guardavam medidas coloniais e, por 
isso, São Paulo, de~ maneira alguma, poderia abrir
se para o formidável desenvolvimento que a aguar
dava. Já dificultosa para a movimentação, mostrava
se emperrada, asfixiada, despreparada para o futuro 
próximo. Prestes Maia, quando Prefeito, transfor
mou-a em autêntico canteiro de obras. Ruelas e be
cos metamorfoseavam-se em largas avenidas; hos- ~ 
pilais, parques e estádios multiplicavam-se, enquan
to os viadutos se estendiam. No capítulo social, foi 
decisiva a conduta do alcaide, que pontificou tam
bém na política burocrática: não nomeou, nem demi
tiu por largo tempo. Ao final, conseguira racionalizar 
o serviço público. 

Não seria possível, em obrigatório resumo, 
abranger todo um gigantesco, generoso e racional 
desempenho administrativo de um urbanista e esta
dista prodigioso. Basta recordar o conceito atribuído 
a um dos seus sucessores, segundo o qual "Prestes 
Maia instalou no Brasil a era do urbanismo moderno." 

Depois de àdministrar a cidade de 1938 a 
1945, Prestes Maia retomou aos seus gabinetes e 
escritórios e, fiel ao estilo discreto e recolhido, ll)er
gulhou em sua famosa biblioteca. Reiniciou assim as 
atividades anteriores à vida pública, quando, solicita
do por cidades e regiões de todo o País, elaborara 
planos urbanísticos rnodemizadores e lógicos. As
sim surgiram os planos para as cidades de Santos, 
Londrina e tantas outras. Muito antes de sequer ima
ginar a investidura municipal, produzira para a Capi
tal paulista o Plano das Avenidas, que ele mesmo 

executaria no primeiro exercício. Esse projeto, enal
tecido pelo urbanista Alfred Agache, mereceu a !áu
rea maior do IV Congresso Pan-Americano de Arqui
tetura Ao publicar o álbum "Os Melhoramentos de 
São Paulo", em 1945, Maia resumiu os frutos do seu 
primeiro eJtercício em documento hoje incorporado 
ao rol dos maiores surtos de progresso e civilização 
do País. 

Curioso é lembrar que, não obstante o espan
toso trabalho desenvolvido, Prestes Maia legou 
exemplar equilíbrio financeiro aos sucessores ao 
deixar o posto, pois conseguira o surpreendente su
perávit de mais de 80 milhões, equivalentes a 27"A> 
da receita da época 

V. Ex•, Senador Jefferson Péres, como grande 
economista, sabe o que isso representa na adminis
tração pública 

Recorda um biógrafo de Maia que, nesses oito 
vertiginosos anos, os compromissos erarri saldados 
em dia, não ss aumentavam impostos, não se mexia 
nos quadros funcionais. E, sobretudo, palavras 
como corrupção, propina, superfaturamento inexis
tiam no vocabulário municipal. 

Prefeito probo, discreto, incansável, competen-
te. 

Revele-se aqui algo pouco celebrado. Às voltas 
com a sucessão presidencial em 1945, o Sr. Getúlio 
Vargas, confinado em São 8orja, manobrava os cor
dões para levar alguém de sua confiança ao posto 
supremo. Primeira opção: Francisco Prestes Maia, a 
revelação por excelência daquela época nacional. 
Enviou-lhe um emissário a São Paulo. Para espanto 
do Ex-Presiderlie, a recusa foi formal: 

- Não me julgo em condições. Minha experiên
cia é outra - respondeu-lhe Maia Foi daí que surgiu 
a indicação do Marechal Outra 

Convites dffererlies e numerosos afluíam à mo
desta casa da Avenida Angélica. E Maia esclarecia 
sempre: 

- Sou político, embora não político-partidário, 
mas não apolítico. 

A verdade é que Prestes Maia, por vários anos, 
manteve-se como o suspirado dirigente de parte do 
povo, mas não das engrenagens partidárias, sempre 
exigentes e quase nunca desprendidas. 

Quase duas décadas depois, assediado por 
amigos fiéis ã por paulistanos aflitos com a proble
mática municipal, Prestes Maia acedeu em disputar 
a prefeitura, em pleito aberto. Desde o início da 
campanha, contou com o apoio de entidades apolíti-
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cas. às quais, com o correr dos dias, viriam juntar-se 
dirigentes partidários de realce e prestígio. 

Contra ele mobilizou-se o populismo, no que ti
. nha de mais característico. Campanha áspera, desi
gual. De um lado, um homem maduro, lacónico, das
servido de dons histriõnicos; de outro, um moço no
tório nos meios de comunicação, desenvolto, viste
se. O loquaz contra o sisudo! 

Ao término do perfodo dos comícios, concorri
dissimos os do segundo candidato e rarefeitos os de 
Maia, a surpresa das umas: larga, estrondosa, arra
sadora v~ória do "velho"! 

A Prefe~ura que Prestes Maia encontraria era 
o oposto da que deixara dezassete anos antes. Bal
búrdia. Funcionários aos milhares, colidindo pelos 
corredores. Caos financeiro. Infiltração eleitoreira 
por todos os cantos. 

Prestes Maia lançou-se imediatamente à tarefa 
saneadora e, de certa forma, reeditou o comporta
mento da primeira gestão. Repor, ordenar, discipli
nar foram tarefas que resultaram na limpeza da 
casa, mas consumiram muito tempo até a reabil~ 
para o pleno exercício de suas finalidades. Entretan
to, o urbanista continuava presente e não perderia 
de vista seu trabalho específico. Concluiu obras em
perradas. Iniciou centenas de outras. Repavimentou 
milhares de ruas e avenidas, numa São Paulo que já 
se havia apelidado de "buracópolis". 

. Prestes Maia desempenhou sem tréguas o se
gundo mandato. Não o intarrompeu por um dia se
quer. Só o fez para morrer, a 26 de abril de 1965, 
quando seu mandato acabava de expirar. Aí São 
Paulo o consagrou de vez, erguendo-lhe o perfil no 
escasso rol dos grandes homens de sempre e dedi- . 
cando-lhe funerais consagradores. 

Multiplicam-se agora homenagens ao seu cen
tenário de nascimento, como se data nacional fosse, 
pois os brasileiros capazes deixam de ter origem na
tal para se fazerem património de todos. E também 
por isso desejo inscrever nos Anais desta que é a 
nossa mais alta Casa de Leis a reverência do Poder 
Legislativo brasileiro ao exemplo de engenheiro, ur
banista e homem público que foi Francisco Prestes 
Maia 

O Sr. Levy Dias - Permite-me V. E~ um apar-
te? 

O SR. ROMEU TUMA- Ouço V. E#. 

O Sr. Levy Dias - Senador Romeu Tuma, o 
Ex-Prefeito Prestes Maia, de São Paulo, constituiu
se no maior modelo de homem público deste País. 
Em 1973, alguns anos após ter ele terminado o seu 

segundo mandato de prefeito, eu assumi a prefeitura 
da Capital do meu Estado, Campo Grande. Espe
lhei-me muito no trabalho de Prestes Maia, que deve 
ter sido um dos últimos governantes que o Brasil co
nheceu que planejou o futuro, que pensou no futuro 
e antecipou-se ao ftituro. Prestes Maia fez tanto que 
um prefeito que assumiu depois e que também foi 
um dos grandes prefeitos de São Paulo, o Sr. Faria 
Lima, admitiu, num programa-de televisão, que só 
fazia a administração que fazia porque Prestes Maia 
havia deixado quase tudo planejado. Senador Ro
meuTuma, uma das maiores preocupações que te
nho hoje é saber quem está pensando no Brasil do 
futuro, quem está planejando o Brasil do Muro, 
quem está preocupado com o que acontecerá em to
das as áreas da administração pública daqui a 20 
anos. Classifico os mandatos municipais, hoje, de 
gestões chantilly, pois são administrações de enfei
te, e poucos são os administradores que investem 
em infra-estrutura. Veja V. Ex• o caso de Curitiba, 
no Paraná, que é tida cOmo uma das mais bem 
administradas cidades deste Brasil. No entanto, 
cai uma chuva um pouco mais forte e as suas ruas 
são alagadas da mesma forma que as do Rio de 
Janeiro e de São Paulo. Fico feliz em poder fazer 
este aparte a V. Exª, com as minha$ pálidas e hu
mildes palavras, muito aquém do seu discurso, e 
de pPder registrar a minha admiração por Prestes 
Maia. Os meuS cumprimentos a V. Exª por ter re- -
querido esta sessão de homenagem a Prestes 
Maia,.que foi um gigante, um homem que marcou 
época na história de São Paulo, que tornou-se co
nhecido em todo o Bra5il e que também foi um mo
delo, um exemplo, o protótipo do bom Prefeito. 
Cumprimento V. Ex•. 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. ~ e 
me sinto feliz pelo testemunho sobre o homem a 
quem me refiro nesse meu humilde pronunciamento. 
Incorporo ao meu discurso as palavras de V. Ex•. 

No último final de semana. ·visitei a Baixada 
Fluminense, onde fui participar de convenções do 
partido que hoje presido. 

Tenho que render homenagens ao prefeito em 
relação .à infra-estrutura básica de saneamento que 
está sendo feita, embora o povo não veja. Os prefei
tos estavam desesperados, porque as cidades cres
ceram assustadoramente e não havia saneamento 
básico. Hoje, há disputa de verbas para a referida 
obra __ · 

A preocupação de V.· EXª mostra o papel princi
pal do chefe de um municipio. 
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Não podemos mais ver interrompidos os proje
tas dos prefeitos, no momento da sua sucessão, ou, 
muitas vezes, abandonados, quando suas obras já 
estão quase acabadas -o exemplo foi dado pela Co
missão que percorreu o "Brasil e constatou milhares 
de obras inacabadas. 

Os planos diretores da cidade, se aprovados 
pelas Câmaras Municipais, deveriam ser 'obrigatoria
mente seguidos por todos os chefes d.;ts prefeituras 
em seqüência, a não ser que se comprovasse que a 
obra era desnecessária e que houve uma motivação 
não muito correta para o seu início. 

Agradeço a V. Ex~. 

O SR. Ney Suassuna - Permtte"meV: Exª um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Concedo um aparte ao 
nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. Ney Suassuna- Senador Romeu Tuma, 
eu gostaria de parabenizá-lo per estar abordando 
uma figura ímpar na política brasileira e dar o meu 
testemunho. Quando migrei da Para1ba, fui direta
mente para São Paulo; não era a época em que go
vernava o Prefeito Prestes Maia. Mas, com todas as 
pessoas com quem se conversava a respeito dos 
grandes prefeitos paulistas, o seu nome despontava, 
mostrando que realmente ele marcou uma época na 
Prefettura de São Paulo. 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Exª e 
posso afirmar que os cartões postais da Cidade de 
São Paulo são obras de Prestes Maia. 

Acredito que, mais do que essa obra física, 
Prestes Maia deixou o seu exemplo de homem pú
blico, dedicado única e exclusivamente a servir à so
ciédade que o colocou como dirigente máximo do 
Município. 

Agradeço a atenção de V. Exªs. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Emândes Amorim) -
Concedo a palavl'.;t ao Senador Valmir Campelo, 
como Líder, por cinco minutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Lí
der. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
Orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
Bancada do Distrtto Federal está empenhada, cada 
vez mais,· em que Brasma possa ter sua autonomia 
financeira. 

Todos sabemos que o Distrito Federal não tem 
receita.suficiente para arcar com a respcnsabi I idade 
de ser a Capital da República. 

Infelizmente, alguns Parlamentares ainda não 
se sensibilizaram com o Projeto Brasília, por ser 
Brasília a Capital da Repúbnca. 

Hoje, o Deputado Federal Moreira Franco apre
sentou uma emenda - S. Ex• é o Relator do Proces
so de Modernização da Reforma Administrativa -
proibindo a transferência de recursos da União para 
o Distrtto Federal. 

Sr. Presidente, quero ler rapidamente o edito
rial de hoje do Jornal de Brasília. 

EM DEFESA DO DF 

O velho dttado popular de "quanto 
· mais se reza, mais assombração aparece" 

acaba de ser confirmado mais uma vez. No 
momento em que as forças vivas do Distrito 
Federal unem-se e esforçam-se para tentar 
o repasse das velbas da União devidas à 
capital da República, vem o Relator da refor
ma administrativa, Deputado Moreira Franco 
- um nome a. ser guardado pelos brasilien
ses - e propõe o contrário: que a União só 
repasse verbas para a segurança pública. 
Quanto ao resto, dane-se o Distrito Federal. 
Educação e saúde da população passam a 
ser matéria de exclusiva respcnsabilidade 
local, como se o Distrito Federal não fosse 
urr território federal, mas um Estado, com 
vida própria, municípios, Fundo de Participa
ção, etc. 

A má vontade de muitos Parlamenta
res contra o Distrtto Federal é antiga e tem 
várias explicações. O Deputado pelo Rio de 
Janeiro, que deseja isolar ainda mais o Dis-

.. trilo Federal e Brasília, há de ter suas razõ
es, que só a ele caberia explicar. Acontece 
que a capital da República, sede dos Três 
Poderes Federais, não pode ficar à mercê 
de deputados ou de senadores que simples
mente não gostem da cidade - que geral
mente só conhecem de terça a quinta-feira, 
no trajeto aeropcrto-hotef-Congresso - aero
porto. A nenhum parlamentar se pede o sa
crifício de gostar de Brasma. Pede-se ape
nas o bom-senso de não a discriminar, com
preendendo a sua característica de unidade 
ímpar da Federação. Aliás, há correntes jurí
dicas que nem chegam a considerar o Distri
to Federal como unidade federativa, pcis di
zem que a Federação é composta "pelos 
Estados, mais o Distrito Federal", que con
serva uma personalidade própria. 
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Quaisquer que sejam as razões-agora 
alegadas para reduzir repasses da União ao 
DF, cabe à maioria do Congresso rejeitar os 
argumentos e repor esse território no seu 
devido lugar, vale dizer, repor as responsa
bilidades da União em seu devido lugar. O 
Distrito Federal é pequeno em relação aos 
Estados, quatro vezes menor que Sergipe, o 
menor de todos. Não tem municípios, não 
recebe verbas federais do Fundo de Partici
pação. Não tem atividade económica em 
quantidade desejável para render tributos 
suficientes para garantir a educação, a saú
de e a segurança pública E, acima de tudo, 
é e será sempre um distrito federal, o único 
do País com o qual a União tem compromis
sos especiais, distintos do que ela tem para 
com qualquer dos cinco mil municípios bra
sileiros. 

Se o Relator da reforma administrativa 
não compreende isso, resta o consolo de 
que a maioria do Senado Federal e da Cã
mara dos Deputados está devidamente in
formada e consciente desse aspecto. E cer
tamente não vai aprovar essa proposta ne
gativa e que é menos prejudicial a Brasília 
do que aos próprios interesses da União. 

Sr. Presidente, era o que eu gostaria de deixar 
registrado nos Anais do Senado Federai, a preocu
pação que todos temos com relação a Brasília eomo 
Capital da República. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,;>s e Srs. 
Senadores, o Brasil acumulou, no primeiro semestre 
do ano pasSado, um déficit comercial de U$565 mi
lhões nas transações com os seus parceiros do Mer
cosul. A entrada de produtos argentinos, uruguaios e 
paraguaios alcailçou U$3.600 bilhões, registrando 
uma alta de rriais de .120% em comparação com o 
mesmo período de 1994. As exporiações brasileiras, 
por seu turno, chegaram aos mercados do Cone Sul 
num volume de U$3.1 00 bilhões, no período de ja
neiro a junho de 1995, de acordo com os dados da 
Receita Federal, divulgados em setembro do ano 
passado pela Gazeta Mercantil. 

Somente com a Argentina, nosso principal par
ceiro no Mercosul, o déficit brasileiro chegou a 
U$900 milhões. Contribuiu para esse resultado o 

-fato de que 80% das importações brasileiras, no âm
bito do Mercosul, foram· de produtos provenientes da 
Argentina, dos quais os três principais São o trigo, o 
petróleo bruto e partes e acessórios de automóveis. 

Diante desses dados, pergunto, Sr. Presidente: 
terão especialistas ·brasileiros e .observadores es
trangeiros razão ao afirmar que a Argentina é o Pais 
mais beneficiado com a implantação do Mercado 
Comum do Sul? 

-v e ri ficam eles uma incomum corrida de investi
dores estrangeiros, indo instalar-se no território are 
gentino. Além disso, centenas de empresas brasilei
ras - dizem que mais de 300 - abriram filiais ou for
maram joint ventures na Argentina para se benefi
ciarem dos incentivos à exportação. MuHinacionais 
do setor automobilístico prometeram investir naquele 
País não menos de U$3 bilhões. 

Como resultado, a balança comercial argentina 
fechou o primeiro semestre com expressivo saldo fa
vorãvel, acima de U$800 milhões. Com parceiros do 
Mercosul, dos quais o Brasil é o principal mercado, o 
superãvit argentino -segundo o Instituto Nacional de 
Estatística e Censos, de Buenos Aires - elevou-se a 
mais de US$1 bilhão, três vezes superior aô volume 
do mesmo período do ano anterior. 

É natural, portanto, Sr. Presidente, que essa 
crescente transferência de indústrias para a Argenti
na traga reflexos para a economia e a exportação ·· 
brasileiras. Vejamos, por exemplo, os itens de auto-

- peças e eletrodomésticos importados da Argentina 
são aqui isentos de qualquer tarifa, ao passo que os 
mesmos produtos fabricados no Brasil estão sujeitos 
a taxas que variam de 12% a 30% para ingressar no 
mercado argentino. 

Não podemos permanecer inertes diante do 
desempenho demonstrado pelas exportações brasi
leiras no âmbito do Mercosul. Também não nos en
chem de satisfação as estatísticas sobre a balança 
comercial. Estudos realizados pelo economista Fran
cisco Eduardo Pires de Souza, da Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro, revelam que o crescimento 
de 6,7% das exportações brasileiras no primeiro se
mestre de 1995, em relação ao mesmo período do 
ano anterior, foi sustentado muito mais pela eleva
ção dos preços internacionais das commodities -
que subiram em média 40% no período - do que 
pelo aumento de volume de produtos exportados, 
que -praticamente foi nulo, beirando apenas 0,3%. 

Somos levados a concluir, portanto, que o Bra
sil, no tocante à pauta de exportações, ainda não ti
rou proveito do processo de abertura comercial. 
Além disso, entraves em determinados setores têm 
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trazido substancial prejuízo às nossas exportações. 
Cito, a propósito, o acordo de compensação firmado 
no âmbito da União Européia, que deveria a princí
pio compensar o )3rasil pelas perdas sofridas com a 
desconsolidação unilateral dos direitos alfandegários_ 

· incidentes sobre a carne de frango, do peru, do por
co e do Hilton b~f. Na prática, contudo, não foi o 
que ocorreu. Além de tardia vigência nas cotas tari
fárias, que entraram em vigor somente no segundo 
semestre de 1994, as modalidades de implementa
ção. nos termos do acordo, deixaram de atender às 
expectativas bras ii eiras. A Comunidade- Européia 
procedeu à distribuição das cotas incluindo países 
nã<rSignatários do acordo, até países que não são 
membros do GATT, como é o caso da China Ade
mais, a administração da cota, que deveria ser dada 
ao Brasil, ficou sob a tutela da União Européia, que 
a entregou aos exportadores. 

Pará os exportadores do setor, tal situação tem 
gerado graves distorções no mercado, com fortes in
dícios de estar sendo criado um verdadeiro mercado 
paralelo de licenças, altamente prejudicial ao merca
do comunitário e aos interesses do setor brasileiro. 
A distribuição das cotas do terceiro trimestre de 
1994 beneficiou empresas de países não tradicio
nais importadores de frango brasileiro, alguns dos 
quais pr01bem a importação do nosso produto. O 
que farão as empresas com as licenças? Suspeita
se que vão vendê-las a clientes do Brasil, estabele
cendo perniciosa prática de tráfico de cotas, já que 
não foi instituída no acordo a necessidade de certifi
cado de o_rigem do produto. Com isso, Sr. Presiden
te, ficam prejudicadas as exportações brasileiras 
desse setor, e não usufrui o País dos benefícios do 
acordo compensatório. 

Para se ter uma idéia da gravidade da situa
ção, ternos o montante de prejuízos auferidos pelo 
Brasil, único fornecador tradicional de frango à 
União Européia entre os signatários do acordo com
pensatório: são US$40 milhões por ano, em 1994 e 
em 1995.-- ··-

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos 
consciênciç. de que construir a integração regional 
não é um caminho fácil, principalmente se levarmos 
em conta que o capitalismo deste final de século 
empurrou a disputa por dinheiro, produção e empre
gos para além dos limttes dos conglomerados em
presariais, trazendo-a para a arena política dos go
vernos. É por isso que o sucesso da construção de 
blocos de tamanha envergadura passa primordial
mente por um gigantesco desejo político e por uma
inesgotável capacidade de superar obstáculos. 

Se olharmos para o longo caminho da unifica
ção européia, veremos que não foram poucas nem 
leves as crises que a União Européia teve que supe
rar na trajetória de sua integração. Lembremos o ines
perado acontecimento da reuniiicação alemã ou a crise 
provocada pelo veto do General De Gaulle à entrada da 
Inglaterra na Comunidade, e, mais recentemente, a ba
talha pela ratificação do Tratado de Maastricht nos 
países que tiveram de submetê-lo a plebiscito. 

Nos catorze meses de plena atividade do Mer-
- cosul, não deixaram de ocorrer conflitos e aWos co

merciais entre os sóCios, particularmente com os 
parceiros Brasil e Argentina, cujos governos, deter
minados na manutenção de seus respectivos pro
gramas de estabilização econômica, tomaram madi
das potencialmente belicosas no contexto da união 
aduaneira 

Assim aconteceu em março de 1995, quando a 
Argentina, para resolver problemas fiscais, aumen
tou em três pontos a taxa de estatística - imposto 
adicional cobrado sobre as i mporteções - e elevou 
alíquotas alfandegárias de produtos excetuados da 
Tarifa Externa Comum - TEC. O Brasil conseguiu, 
em dura negociação, flexibilizar a lista de exceção à 
TEC, com a aprovação temporária de lista adicional 
de 150 ttens. Mas foi em meados de junho que as 
relações entre os dois parceiros viriam a sofrer 
maior estremecimento. O Brasil criou, em meqida 
provisória, o seu regime locomotivo, estabelecendo 
cotas de importação de carros e incentivos para 
atrair investimentos estrangeiros, aproveitando-se 
de cláusulas de salvaguarda da Organização Mun
dial do Comércio. O governo argentino imediatamen
te esperneou e só se tranqüilizou quando viu a Argen
tina excetuada do sistema de cotas de importação. 

Agora, é preciso que fique claro o seguinte: o 
Brasil tem problemas a resolver na área de comércio 
exterior? Tem arestas a aparar com seus parceiros 
do Mercosul? Necessita rever acordos firmados no 
âmbito dos blocos regionais? . Evidente que sim. En
tão, vamos ter que enfrentá-los. 

O Brasil dispõe hoje de condições ecohõmicas 
políticas e psicológicas favoráveis para déslanchar 
um programa de crescimento da presença dos nos
sos produtos no mercado externo. Precisa imple
mentar uma política de exportação que transforme 
o setor exportador numa indústria geradora de em
pregos, riquezas, tecnologia e qualidade, em cará
ter permanente, e não como eventual via alternati
va em situação de queda da demanda interna. 
Precisa explorar o largo potencial de sua inserção 
no Mercosul, tirar melhor proveito dos acordos in-
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ter-regionais de cooperação econômica e comercial 
entre os blocos. 

O setor exportador tem indicado as medidas 
necessárias para tornar a atividade rentável, compe
titiva e eficiente. A redução do custo Brasil é uma _ 
delas. Precisamos investir em infra-estrutura de 
transportes, facilitar o acesso a: financiamentos e iffi.. · 
plementar o seguro de crédito a exportações. Além 
disso, deve-se buscar a eliminação de tributos sobre 
produtos exportados, bem como a redução de tarifas 
aeroportuárias. 

Faço aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
uma outra colocação: não é possível que, mesmo 
tendo o terceiro rebanho do mundo, exportemos me
nos carne para o mercado europeu do que o Uru
guai. O que é pior: quando tivemos a compensação 
nas oleaginosas. recebemos 15 mil toneladas de 
frango como compensação. Entraram para· se bene
ficiar dessas cotas compensatórias dois países que 
nem sequer faziam parte do tratado. E mais ainda: 
dois outros países passaram a fazer parte do Merca
do Comum Europeu. Houve crescimento de cotas, e 
o Brasil não se beneficiou. Não sei. Precisamos veri
ficar se isso ocorreu por culpa da nossa diplomacia, 
por culpa da pouca agressividade do nosso Governo· 
em relação à briga por essas cotas. A verdade é que 
estamos pagando caro por esse descaso em relação 
aos nossos exportadores. 

A Argentina está recebendo inúmeros investi
mentos, mais de US$3 bilhões na área automotiva 
É preciso que a nossa diplomacia, o nosso Ministé
rio da Indústria e Comércio, enfim, que o nosso Go
verno demonstre vontade e talento, para podemnos, 
assim, obter benefícios não só do Mercosul, como 
também dos demais tratados. É para essas mudan
ças, urgentes e necessárias, que chamo a atenção 
dos nobres Pares nesta Casa. Consciente estou de 
que o setor exportador desempenha papel de im
portância vital não apenas para o processo de mod
ernização da nossa economia, mas também, e so
bretudo, para a melhoria da qualidade de vida da 
nossa população. 

Corrvocamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
para prestar esclarecimentos na Comissão de As
suntos Económicos, .do Senado Federal, os exporta
dores de frango e de carne. Temos certeza de que o 
acordo assinado na Rodada Uruguai do Gatt foi pré
judicial, um acordo com 600 páginas, muitas das 
quais em francês, que assinamos aqui em um final 
de sessão, sem sabermos sequer o que estávamos 
assinando. Certamente ele vai nos trazer problemas, 
aliás, jã estã nos trazendo. E, com toda certeza, 

também pagaremos, a curto prazo, pela aprovação 
da Lei de Patentes. Teremos esses depoimentos. 

Sr. Presidente, ao- encerrar o meu discurso, 
ressalto que o Senado da República precisa estar 
atento para esses movimentos, porque significam 

. geração de riquezas, transferência de tecnologia, 
mas, principalmente, significam, para ,ós, geração 
de empregos. do que muito carecemos. __ 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Beni V eras. S. 
Ex' dispõe de vinte minutos. 

O SR. BENl VERAS (PSDB-CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se
nadores, a inflação em nosso País tem sido um lon
go processo. de desajustamento econõmico, acom
panhado de umà firme concentração de renda. Des
sa forma, além das dificuldades geradas pela incer
teza quanto ao futuro, que torna a atividade econõ
mica tão cheia de riscos, a inflação no Brasil gerou 
um processo de pauperização em grandes camadas 

· da população que não encontra paralelo em outros 
países. Nó desenvolvimento do nosso proeesso in

-flacionário, houve uma continuada transferência de 
renda, com toda as suas seqüelas de que são exem
plos a "pauperização" de nossas grandes cidades, a 
pobreza de regiões inteiras como q Nordeste e a 
baixa renda do homem ligado à atividade rural. 

Sempre fomos compassivos com a inflação. e 
nossa História recente tem inumerãveis exemplos de 
planos e investimentos governamentais efetivados 
sem que contassem com condições adequadas de 
financiamento. Constituíam-se em verdadeiros sal
tos no escuro, cuja única certeza era o crescente de
sajustamento de nossa economia, com o conse
qüente> comprometimento de nosso futuro. Twemos 
o clímax desse processo na década de 80, a chama
da década perdida, em que nosso PIB praticamente 
estagnou, com a generalização da frustração nacio
nal quanto ao futuro. O Plano Cruzado, que pareceu 
na oportunidade em que foi gestado uma possibilida
de promissora de parar _com a inflação, despertou 
uma maré de esperança que agitou toda a Nação, 
galvanizou o sentimento. popular, a tal ponto que to
dos se consideravam como fiscais de sua execução, 
da luta inflacionária Ele tinha como um dos seus pi
lares o congelamento dos preços e a esperança de 
que os agentes econõmicos tivassem um comporta
mento responsável. Por que fracassou o Plano Cruza
do, que contava com apoio tão generalizado? Um pla
no de combate à inflação é, de fato, um esforço ao lon-
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go do tempo, com constantes ajustamentos. De fato, 
não é um plano antiinflacionário, mas sim um pro
cesso que pede continuidade e firmeza, não apenas 
do Governo, mas também dos agentes económicos 
e demais envolvidos nos processos de decisão. 

No nosso caso, não fomos capazes de levar o 
Plano Cruzado com a firmeza necessária ao longo 
do tempo, e a inflação logo voltou, batendo em pata
mares superiores a 40%. Coroando esse longo pro
cesso de irresponsabilidade na gestão da economia, 
tivemos na Assembléia Constituinte uma verdadeira 
ressaca cívica e geramos um Estado que respondia 
nominalmente a todas as necessidades da popula
ção. Ele daria habitação, saúde, educação, aposen
tadoria para jovens e em valores maiores. do que os 
que continuassem em atividade. Estávamos presu
mindo e estimulando o ócio. Havíamos descoberto o 
milagre da geração espontânea da riqueza. Fomos 
desconcentradores na receita e concentradores no 
gasto, crentes de que algum milagre faria o fecha
mento dessa estranha contabilidade. 

Alguma coisa parece, entretanto, indicar que 
há algo de errado na arquitetura institucional da 
Constituição cidadã A conta de salários do Gover
no, principalmente dos inativos, cresce de maneira 
finne e constante; os Estados se acham completa
mente vergados pelo peso das responsabilidades 
que lhe foram atribuídás, e a capacidade de tributar 
se acha perto dos limites do possível. Pelo atraso 
nas reformas, o horizonte já nos ameaça com uma 
possível perda de controle sobre o déficit público, 
agravado por preços ag~ícolas pouco estimulantes e 
uma taxa de câmbio defasada · 

É hora, portanto, de pensarmos grande. Temos 
pela frente, se formos encaminhar a solução desses 
problemas, a possibilidade de geramnos um caminho 
de grandes oportunidades. As viagens do Presidente 
estão a demonstrar as possibilidades que temos 
pela frente, neste processo de reinserção do Brasil 
nos fluxos do comércio internacional. Para isso é es
sencial mantermos. a economia sob controle, o que 
significa inflação . baixa, retomada pelo Estado de 
sua capacidade de investir, e correção das injustiças 
sociais que a inflação criou e alimentou com tanta 
prodigalidade. 

Para isso, todos sabemos, as reformas são es
senciais. A contabilidade do Estado brasileiro, tal 
como está, não fecha Ou aumentamos a receita, o 
que não é fácil, tal o seu reflexo sobre a atividade 
produtiva, ou reduzímos a despesa, cortando o su
pérfluo <>u o abusivo. Aí se situam as reformas em 
andamento, que enfrentam tantas dificuldades em 

seu encaminhamento. A reforma da Previdência se 
actra em um difícil momento, o que nos faz prever 
um caminho tortuoso para a mais neCessária das re
formas, que é a da administração. Neste processo, 
nós, políticos, somos ateres, e não há como tugir ao 
constrangimento de ·cortar regalias, reduzir benefí
cios, negar subsídios, restringir os créditos, coisas 
desagradáveis que hoje estão sendo feitas pelo Exe
cutivo, mas que deverão ser por nós aprovadas. De 
nosso comportamento na elaboração das reformas 
depende o sucesso ou o fracasso da gestação do 
novo País. T ado o mundo espera, com grande ex
pectativa, que sejamos capazes de manter este pro
cesso de ajustamento que é indispensável à manu
tenção de um deserrvolvimento sustentável. 

É nesse contJ;Oxto que devemos posicionar a si
tuação do sistema bancário e dos demais agentes 
da atividade económica Eles foram os principais só
cios da inflação. Enquanto o País gemia sob ás ta
xas de até 40% ao mês, esse sistema presidia um 
processo criminoso de transferência de renda que 
os levou a deter 18% do PIB, numa inversão de va
lores que transformou o que deveria ser meio para o 
nosso desenvolvimento em fim. 

A esse respeito não há divergências. Todos 
concordamos em que é hor,_ de reposicionar o siste
ma financeiro, tomando-o sócio da estabilização, 
mas esse processo não será fácil nem indolor. Atrás 
da placa do banco, formando seu esqueleto, estão 
milhares de depositantes, pequenas e grandes em
presas, compondo uma teia de profundas inserções 
em toda a economia Quando quebra um banco, 
mais que seu proprietário, sofrem milhares de pou
padores e pequenas empresas, que têm, assim, sua 
vida prejudicada. Com a redução da inflação, os 
bancos deixaram de contar com o rendimento que 
ela lhes proporcionava, e subitamente se surpreen
deram nus. Toda a genialidade que caracterizava os . 
barões das finanças estava fundada na espoliação 
do restante da sociedade. 

Para que não pagássemos um preço seme
lhante ao que pagou a Venezuela ou o México, 
criou-se um programa que evitasse a falência gene
ralizada de todo o sistema, com as seqüelas dai re
sultantes, evitando ao mesmo tempo que os esper
talhões que fraudaram o público saíssem impunes. 
O Senado desempenhou um importante p!3-pel na 
formulação de uma legislação que fosse explícita 
nessas ressalvas, que evitassem o financiamento 
pelo Governo dos erros e espertezas de alguns ban
queiros. Vale lembrar que não eram apenas os ban
queiros que fraudavam o sistema No caso do .Ba-
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nespa, onde se acha o maior furo, foi a administra
ção do Estado de São Paulo que fraudou o banco, 
consolando-se em ter quebrado o Banespa mas ter 
ganho as eleições. Como se vê câ como lá maus ta-~ 
dos há. 

Nesse contexto, desejo colocar as recentes de
clarações do Governador Tasso Jereissati. Vale lem
brar que S. Ex• se credencia por uma obra adminíS.. 
trativa exemplar à frente de um dos Estados menos 
favorecidos da Fecbração. A história do Ceará tem 
no Governador Tasso Jereissati o seu divisor. Antes, 
um Estado pobre e desesperançado; hoje, um Esta
do que olha o futuro com fé e confianÇà.~~a festival 
de besteiras que os áulicos destilaram na ultima se
mana, com ameaças à sua condição de empresário, ~ 
não alcança o que busca, que é a intimidação. 

É fora de dúvida que nas achamos a braços 
com um problema no setor financeiro, mas nada im- ~ 
pede que desempenhemos a nossa parte, como fi
cou patente na discussão da medida provisória que 
disciptina o Proer, e na oportunidade que temos ~de 
regulamentar o art. 192 da Constituição, que discipli
na o mercado financeiro, tarefa que se acha a cargo 
de uma comissão de alto nível, presidida pelo Sena' 
dor José Fogaça, o que de plano nos garante que o 
seu trabalho será cuidadoso e competente, como se 
requer no trato de um setor com as peculiaridades 
do mercado financeiro. 

O trabalho desenvoivido para a convocação da 
CP! da Sistema Rnanceiro foi motivo de uma-longa 
reportagem na Revista ~.Veja do dia 13 de março, e 
seu teor não foi publicamente contestado. Essa r&
portagem descreve um esforço coordenado para ge
rar uma grave dificuldade ao Governo, no momento 
mesmo ém que o Presidente s·e achava no Japão, 
lutando para retomar as relações antes tão intensas 
com essa grande Nação. As pessoas citadas por 
essa revista não são ingénuas e sabem do vexame 
a que estão expondo a Nação. Em uma CP!, com 
todo o seu caráter sensacionalista, com momentos 
de vitrine de vaidades, o sistema financeiro estará 
exposto durante um longo tempo aos refletores, com 
todos os riscos· que uma situação desse tipo pode 
gerar. Uma expectativa negativa sobre uma institui
ção financeira pode gerar grandes perdas econômi
cas para o País, pouco importando que a motivação 
seja uma questão menor de política regional. 

É com base nessa realidade que o Governador 
Tasso Jereissati censura a demonstração de oportu- ~ 
nismo político evidenciado nas páginas da revista 
Veja. Somos inteiramente solidários com suas preo
cupações, pois o que está em risco é a mais exitosa 

política de estabilização económica que já se tentou 
neste País. Pela primeira vez, temos uma política 
econõmica que redistribuiu renda em direção às ca
madas menos favorecidas. 
· Não é razoável que os h()mens responsáveis 

~ pelos destinos da Nação não se sintam motivados a 
somar seus esforços a este momento de construção 

~ de nossa nacionalidade. É esta uma oportunidade 
única que temos de reordenar a vida nacional, edifi.. 
cando um País politicamente aberto, economica
mente equilibrado e socialmente justo. 

Muito obrigado. 
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 

a palavra como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -

Concedo a palavra a V. Exª, como Líder, por 5 minu
tos. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lí
der. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero saudar V. Ex• na Presidência 
dos trabalhos desta sessão. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores; os jor
nais desta semana apresentaram dados, confirma
dos pelo~ Governo, que são no mínimo preOcupan
tes, em relação aos acertos do plano econõmico, 
que tem sido alardeado pelo Governo como a salva
ção nacional. 

A Folha de S. Paulo, por exemplo, do dia 14 • 
de março, noticiou que o T escuro Nacional contabili
zou, para o mês de fevereiro, e pelo segundo mês 
consecutivo, um déficit de R$778 milhões, não tão 
alarmante como o de janeiro, que foi de R$2,83 bi
lhões, mas terrivelmente preocupante se considerar
mos que o défic~ acumulado dos dois primeiros me
ses do ano totaliza R$3,616 bilhões contra o déficit· 
aculllUado de todo o ano de 1995, que foi de 
R$4,08 bilhões. 

No dia 15 de março, o mesmo jornal anunciava 
um aumento da dívida pública, com o seguinte co
mentário: 

"A dívida interna federal aumentou 
mais de R$1 o bilhões no mês passado, pas
sando de R$117,001 bilhões para 
R$127,353 bilhões. 

Formada por títulos públicos de curto 
prazo, remunerados por juros altos, essa dí
vida é a que mais preocupa o Governo em 
termos de déficit público. 

Esta dívida dobrou com o Real. No inf
cío do Plano, em julho de 94, o Governo Fe
deral devia internamente apenas R$61 ,765 
bilhões. 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00047 

A alta acumulada nesses 20 meses do 
plano de estabilização, portanto, é de 
1 05,19%, ou R$65,588 bilhões - o suficiente 
para sustentar, por dez anos, a rede de hos
pitais ligaoos ao Ministério da Saúde. 

Nesse crescimento explosivo da dívida 
federal estão contidas os efeitos colaterai§ . 
que a Real produziu na economia: a alta 
taxa de juras, a ingresso exagerado de capi
tal na País, a falência das Estadas e a crise 
bancária". 

Ora, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, es
ses números certamente abrigam o Govemo a dar 
uma explicação ao Senado e à sociedade. 

O Presidente da República, na sua posição de 
Chefe da Nação, certamente tem feito alguns argu
mentos que demonstram algumas preocupações com 
problemas menores, c chamando até mesmo de irres
ponsáveis e levianos os que tentam se opor ao arbf. 
trio, ao autoritarismo e a um Governo que jâ não con
segue mais enganar a sociedade, nem esconder a fra
gilidade da estabilização e o tamanho da conta que 
precisa ser pàga por toda a sociedade brasileira 

Na época da eleição presidencial, tivemos a 
oportunidade de verificar que durante toda a campa
nha as maravilhas do Real eram alardeadas aos 
quatro ventos. Falava-se do aumento do poder de 
compra do trabalhador, dos encantos dos importa
dos e do grande programa social que seria desen
volvido, com prioridade nas áreas da educação e da 
saúde. Mas nada se podia dizer naquela oportunida
de, por estarmos em posição contrária aos argumen
tos oficiais e principalmente para não nos colocar
mos contrariamente ao princípio da modernidade, do 
avanço e da construção do nosso País. 

Realmente, a sociedade brasileira se viu, mais 
uma vez, com todas as informações que eram anun
ciadas, diante de uma possibilidade que, hoje, não é 
fato irrelevante para ninguém: a situação social do 
País tem-se agravado nos últimos meses em rela
ção à demanda da nossa sociedade. 

Quando citamos esses números e discutimos, 
de forma responsável,' a questão do déficit público e 
do crescimento da dívida interna do nosso País, que 
está efetivamente na raiz do problema social brasi
leiro, nós o fazemos motivados pelo compromisso 
que temos, como Senadores, de procurar mostrar a 
realidade a toda a sociedade brasileira O Plano 
Real e a estabilidade económica, sem dúvida algu
ma, são um compromisso de todos os brasileiros, 
para que não mais tenhamos a cultura inflacionária 
do passado. 

Contudo, o custo Brasil existente .na Plano 
Real e a falta de correção de rumos por parte da 
equipe económica do Governo têm causado não 
apenas desemprego, mas também, sem dúvida al
guma, aumento do contingente de excluídos e mise
ráveis de nosso País. 

Fica aqui mais uma vez, Sr. Presidente, o nos
so alerta ao Presidente da República e à sua equipe 
ecanõmica, no sentido de que tomem providências 
urgentes para fazer as correções de rumo necessá
rias e imperiosas neste momento, e não apenas 
criar obstáculos para impadir que o Senado Federal 
formalize e instale a CPI do Sistema Financeiro, cujo 
objetivo é aprofundar as discussões e levantar infor
. mações, trazendo à luz, com transparência, a reali
dade do sistema financeiro do nosso País. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Peço a palavra, 
Sr. Presidente, para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Ro
cha, para uma comunicação inadiável, pelo prazo de 
cinco minutos, nos tern1os do art. 14, VIl, do Regi
mento Interno. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, lamen
to usar do período do Expediente do Senado e da 
tribuna desta Casa, para me manifestar a respeito 
de um assunto que, se não fosse grave, seria até 
cômico: 

Trata-se de uma nota publicada no jomai O Li
beral, de Belém do Pará, domingo passado, em que 
me acusam de ter adquirido uma mansão em Sali
nas, no Pará, no valor de US$350 mil. E digo que 
seria cômica, porque não conheço esse senhor 
Amillon Bezerra, que, segundo informações que ob
tive, estaria envolvido em tráfico de drogas. Não co
nheço a mansão citada na matéria e, para maior es
tranheza minha, ó jornal O Liberal, com quem entrei 
em cantata ontem através do departamento de jor
nalismo, não ratificou a matéria até a presente data. 

Por esse motivo, e haja vista que O Liberal é 
um dos jamais mais lidos na Amazônia, manifesto
me no plenário desta Casa, lamentando ser vitima 
de uma calúnia desse alcance. Outrossim, estou en
caminhando, ao Diretor do jornal O Liberal, a se
guinte correspondência: 

"Prezado Sr. Diretor Ronaldo Maiora-
na: 

No úHimo domingo, dia 17 de março de 
1996, aquela que provavelmente é a coluna 
mais lida do jornal mais lido da Amazônia 
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publicou uma nota inverossímil a meu res
pe~o e que vem produzindo, pela repercus
são que teve no Estado do Amapá, que rep
resento no Senado Federal, danos morais e 
políticos praticamente irreparáveis. 

Penso que um jornal com os atributos de O Li
beral deve tomar cuidado redobrado çom a veraci
dade das notícias veiculadas, que, mesmo peque
nas no tamanho. podem causar estragos gigantes
cos àqueles que têm seus nomes associados a elas, 
tomando quase irreversíveis os efeoos da desinfor
mação propagada 

O Liberal é, e sempre foi, uma importante refe
rência jornalística para todo o Norte do País e, den
tro do compromisso social de bem informar que 
sempre pautou sua história, não cabe a inserção de 
peças de ficção que, no mínimo, provocam a curiosi
dade de alguns Jeoores mais perspicazes acerca de 
sua verdadeira intenção. Um veículo que chega aon
de O Liberal chegou não pode se dar ao luxo de 
não checar umç. informação para saber se trata-se 
de notícia ou fofoca 

Vamos aos fatos. O Liberal, de domingo, infor
mou que eu teria adquirido uma mansão em Salinó
polis, pertencente ao ex-Prefeito de Marabá, Amilton 
Bezerra, pela bagatela de R$350 mil à vista. Em pri
meiro lugar, fiquei tremendamente surpreso com a 
valorização do mercado imobiliário .daquela cidade. 
Em segundo lugar, agradeço ao jornal pelo incre
mento de minha cultura política, informando o nome 
do ex-Prefeito de Marabá, que, segundo fú informa
do, recentemente esteve preso e acusado de envol
vimento com narcotráfico, a quem não conheço .(o · 
que toma a nota ainda mais sus~). E, finalmente, 
agradeço, mas desta vez como patriota, a informa
ção prestada à Rece~ Federal, que nunca Sl4>ÕS 

que minha renda comportasse tal transação e que 
certamente irá conseguir arrecadar muito mais com 
minha próxima declaração de renda 

Ora, o mínimo que se pode esperar de um 
veículo de imprensa dessa envergadura é que cor
rija esse equívoco esdrúxLio e com destaque pelo 
menos igual àquele dado à falsa notícia. Na verda
de, se O Liberal acha relevante veicular esse tipo 
de informação, e se supõe que algum político 
amapaense tenha efetuado uma negociação tão 
vultosa, que prossiga com sua investigação, pois a 
sociedade brasileira, que tem-se ocupado de de
bates tão importantes, está ávida por subsídios 
dessa natureza para dar seqüência a grandes 
questões nacionais. 

Portanto, apelando ao senso de responsabili
dade desse veículo, peço que publique o direito de 
resposta que encaminho em anexo. 

A Sr! Júnia Marise - Perm~e-me V. Exª um 
ç.parte, nobre Senador? . 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Se for possível, 
com muito prazer. 

A Sr! Júnia Marise - Nobre Senador, na quali
dade de Líder da Bancada do PDT, deiXo a minha 
solidariedade a V. Exª··· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Trata-se 
de uma comunicação de liderança, de maneira que 
não é permitido aparte. 

Peço à Senadora J·Únia Marise que colabore 
coma Mesa 

A Sr! Júnia Marise - Eu o farei regimental
mente em outra oportunidade. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concluindo, Sr. 
Presidente, quero deixar registrado o meu lamento 
de que fato dessa natureza esteja acontecendo em 
um jornal em que tenho o maior respeito, a maior 
consideração e amizade pelos seus jornalistas e 
proprietários. 

Lamento e deixo isso registrado nos Anais do 
Senado para que notícias dessa natureza não se re
pitam na Imprensa 

Faço também um ç.pelo para que o Congresso 
Nacional possa votar, o mais rápido possível, a re
formulação da Lei de Imprensa que está tramitando 
naCasa. ··· 

Muoo obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SEBASTIÃO ROCHA EM SEU PRO

. NUNCTAMENTO: 

"Informo que a notícia publicada naco
luna Repórter 70 de domingo, 17-3-96, não 
procede. 

Não conheço, nunca vi e nunca esta
beleci qualquer transação com senhor Amil
ton Bezerra, tampouco adquiri qualquer imó
vel em Salinópolis-P A. 

Sugiro, isto sim, que o jornal O Liberal 
pesquise . o negócio imobiliário citad.o, pois 
se algum político amç.paense está envolvido 
nele, certamerrte não sou eu." 

Sebastil:io Rocha, Senador PDT-AP. 

Bélem, domingo, 17 de março de 1996 
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Opinião- O Liberal-3 

EM POUCAS LINHAS 

·o senador Sebastião Rocha, do PDT do Ama
pá, comprou a mansão do ex-prefeito de Marabã, 
Hamilton Bezerra, em Salinas. Valor da transação: 
350 mn verdinhas. No pau. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha, o Sr. Emandes Amorim, 49- Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário 
em exercício, Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

Brasília, 19 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao 01. nº- SF 299/96, indico o 

nome do Senador Esperidião Amin e o meu próprio 
nome para integramos, como Titular e Suplente res
pectivamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a apurar resposabilidade civil e criminal 
contra o Sistema Financeiro Nacional, criada em 6 
de março último, através do Requerimento nº- 198, 
de 1996._ 

Na oportunidade renovo os meus protestos de 
estima e consideração. 

Senador Epitãcio Cafeteira, Líder do PPB. 

OF. GLPMDB Nº- 210/96 

Brasilia, 19 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF. SF/296/96, tenho a honra 

de encaminhar a Voss;1 Excelência os_ nomes dos 
Senadores do PMDB que integrarão a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, criada através do Requeri
mento nº- 198, de 1996, destinada a apurar respon
sabilidade civil e criminal contra o Sistema Financei
ro Nacional. 
THulares 
Sen.JaderB~ho 
Sen. Ronaldo Cunha Uma 
Sen. Gilberto Miranda 
Sen. Renan Galheiros 

SUplantas 
Sen. Fernando Bezerra 
Sen. Roberto Requião 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Jader Barlbalho, Líder do PMDa 

O SR. PRESIDENTE (José Sainey) - A Presi
dência designa como membros da Comissão os Sena
dores indicados nos ofícios que a::abam de ser lidos. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1" 
Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

OF. Nº- 06/96-CAS 

Brasma, 14 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2" do ar!. 91 do Regi

mento Interno, comunico a Vossa Excelência, que 
esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Senado 
nº- 042 de 1995, que Dispõe sobre a Nomenclatura 
dos Produtos Farmaceuticos em Sistema de Leitura 
para Deficientes visuais, em reunião de 29 de feve
reiro de 1996. 

Atenciosamente, Senador Beni Veras, Presi
dente. 

OFÍCIO Nº- 07/96-CAS 

Brasília, 14 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 22 do art. 91 do Regimento ln

temo, comunico a Vossa Excelência, que esta Co
missão rejeitou o Projeto de Lei do Senado nº- 135, 
de 1995, que dispõe sobre a exploração a corte raso 
da floresta e demais formas de vegetação arbórea 
da Bacia Amazõnica em áreas seiecionadas pelo zo
nearnento ecológico-econômico para uso alternativo 
do solo, em reunião de 29 de fevereiro de 1996. 

Atenciosamente, - Senador Beni Veras, Presi
dente. 

OFÍCIO N" 08/96-CAS 

Brasilia, 14 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 2" do ar!. 91 do Regimento ln

temo, comunico a Vossa Excelência, que esta Co
missão aprovou o Projeto de Lei do Senado nº- 261 , 
de 1995, que Autoriza o Poder Executivo a alterar o 
valor da Pensão Especial a que se refere a Lei nº-
8.077, de 4 de setembro de 1990, em reunião de 29 
de fevereiro de 1 $96. 

Atenciosamente. -Senador Beni V eras, Presi-
dente. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com re
ferência aos expedientes que acabam de ser lidos, a 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos 
do art. 91, §§ · 3!?. a 52, do Regimento Interno do Se
nado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recursos, por um décimo da 
composição da Casa, para que os Projetes de Lei do 
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Senado {l"s 42, 135 e 261, de 1995, sejam aprecia
dos pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 10 Secretário 
em exercício, Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

OF/FGJNO 102/96 

Brasília, 18 de março de 1996. 
Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência a indicação do 
Deputado Fernando Gabeira (PV /RJ), corno titular e 
do Deputado Gilney Viana (PT/MT) corno suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória nO 1.333, de 12 
de março de 1996, que. Autoriza a utilização de re
cursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM, em 
favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro 
- LLOYDBRAS, e dá outras providências. 

Cordialmente, Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. 

OF/FGJN• 1 03/96 

Brasília, 18 de março de 1996 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência a indicação do 
Deputado Femanddo Gabeira (PV/RJ), como titu
lar e do Deputado Gilney Viana (PT/MT), corno su
plente para compor a Comissão Mista incumbida 
de emitir parecer sobre a Medida. Provisória n2 
1.337, de 12 de março de 1996, que Dispõe sobre 
os quadros de cargos do Grupo-Direção e Asses
soramento Superiores - DAS da Advocacia-Geral 
da União do Ministério da Fazenda, .e dá outras 
providências. 

Cordialmente, Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. 

OFIFGIN• 1 04/96 

Brasília, 18 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), corno titular e 
do Deputado Gilney Viana (PTIMT), como suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer Sobre a Medida Provisória nO 1.340, de 12 
de março de 1996, que altera as Leis n2s 8.019, de 
11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 
1991,e dá outras providências. 

Cordialmente Deputado Fernando Gabeira, Lí
der do PV. 

OF /FGJNO 1 05/96 

Brasília, 19 de março de 1996. 
Senhor Presidente, 
Comunico, a VosSa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV /RJ), como titular e 
do Deputado Gilney Viana (PT/MT), como suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória h" 1.344, de 12 
de março de 1996, que Dispõe sobre o valor total 
anual das mensalidades escolares e dâ outras provi
dências. 

Cordialmente,- Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. 

OF /FGJN• 1 06/96 

Brasília, 19 de março de 1996. 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular e 
do Deputado Gilney Viana (PT/MT), como suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória nO 1.347, de 12 
de março de 1996, que Attera a redação de dispositi
vos das Leis nOs 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
e 8.911, de 11 de julho de 1994, para instituir os Dé
cimos Incorporados, e dá outras providências. 

Atenciosamente, Deputado Fernando Gabei
ra, Líder do PV. 

OF/FGJNO 107/96 

Brasília, 19 de março de 1996. 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular e 
do Deputado Gilney Viana (PT/MT), como suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória nO 1.351, de 12 
de março de 1996, que Reduz o imposlo de importa
ção para os produlos que especifica e dâ outras pro
vidências. 

Cordialmente, Deputado Fernando Gabeira, · 
Líder do PV. 

OF/FGJNO 108/96 

Brasília, 19 de março de 1996. 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV IRJ), como titular e 
do Deputado Gilney Viana (PTIMT), corno suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 

·parecer Sobre a Medida Provisória nO 1.354, de 12 
de março de 1996, que D~ sobre a Nota do Te-
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souro Nacional - NTN e sua utilização para aquisi
ção de bens e direitos alienados no âmbito do Pro
grama Nacional de Desestatização - PND, instituído 
pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, consoli
dando as normas sobre a matéria constantes da Lei 
nQ 8.177, de 1Q de março de 1991, e da Lei nº8.249, 
de 24 de outubro de 199 i , e altera o art. 3Q da Lei nº 
8.249/91. 

Cordialmente, Depuado Fernando Gabeira, Lí
der do PV. 

OF/FG/NQ 1 09/96 .. 

Brasma, 19 de março de 1996. 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV /RJ), como titular e 
do Deputado Gilney Viana (PT/Ml), como suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória nº 1.358, de 12 
de março de 1996, que Acresce parágrafo ao art. 57 
da Lei nº 8.6o6, de 21 de junho de 1993, que regula
menta o art. 37, inciso XXI, da Conslituição Federal, 
institui normas para licitação e contratos da Adminis
tração Pública e dá outras providências. 

Atenciosamente,- Deputado Fernando Galbei
ra, Líder do PV. 

OF /FG NQ 11 0/96 

Brasma, 19 de março de 1996; 
Senhor Presidente, 
Cornun:co a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV- RJ), como titular, 
e do Deputado Gilney-Viana (PT - MT), como su
plente, para comporem a Comissão Mista incumbida 
de emitir parecer sobre à Medida Provisória nº 
1.361, de 12 de março de 1996, que Dispõe sobre o 
número de cargos de Natureza EspeCial, de cargos 
do Grupo-Direção e Assessoramento . SuQeriores e 
de Funções Gratificadas existentes nos órgãos da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, e dá outras providênCias. 

Cordialmen~ .:. Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. · 
OF/FG NQ 111/96 

Brasma, 19 de março de 1996. 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Exceiência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV- RJ), como titular, 
e do Deputado Gilney Viana (PT - MT), como su
plente, para comparem a Comissão Mista incumbida 
de emitir p"recer sobre a Medida Provisória nº 
1.365, de 12 de março de 1996, que Dispõe sobre 

as contribuições para os Programas de Integração 
Social e de F6imação do Patririlõnio do Servidor Pú
blico - PIS..Pasep, e dá outras providências. 

Cordialmente, - Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os ofí
cios que acabam de ser lidos serão publicados. 

A Presidência recebeu o Aviso nº 247, de 
1996, de 19 do corrente, do Presidente do Tribunal 
de _Contas da União, comunicando que a equipe de 
auditoria composta por servidores daquela Casa 
está se apresentando, na data de hoje, ao Presiden
te do Banco Central do Brasil, em cumprimento à 
Decisão TCU nº 63/96. (Diversos nº 26, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Assntos Eco
nómicos, e, em cópia, à Comissão de Fiscalização e 
Controle. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presi
dência propõe ao Plenário a indicação do Senador 
Romeu Tuma para participar, sem ônus para o Se
nado, do Encontro-de Saguradores e Ressegurado
res do Mercosul, nos dias 15 e 16 de abril próximo, a 
realizar-se em Assunção, Paraguai. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Fica o Senador Romeu Tuma autorizado a par

ticipar do referido evento. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 

a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão, para 
uma questão de ordem. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para uma 
questão de ordem.) - Sr. Presidente, consoante tive 
a oportunidade de comunicar a V. Exª, pouco antes 
da realização da presente sessão do Senado Fede
ral, passo a formular a seguinte questão de ordem. 

Nos termos dos arls. 403 a 408,412, inciso IV, 
e 413, do Regimento Interno do Senado Federal e 
tendo em vista, sobretudo, o que dispõe o art. 58, § 
SQ, da Constituição Federal, encaminho a V. Ex!' a 
seguinte questão de ordem, requerendo, ao final, a 
nulidade e conseqüente arquivamento do Requeri
mento nº 198, de 1996, pelas seguintes razões: 

1 . Estabelecem o art. 58 e o seu § 3Q da Cons
tituição Federal: 

"Art. 58. O Congresso Nacional e suas 
CasaS terão comissões permanentes e tem
porárias constituídas na forma e com as.atri-
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buições previstas no respectivo regimento 
ou no ato de que resultar sua criação. 

§ 3" As comissões parlamentares de 
inquérito, que terão poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais, além de 
outros previstos nos regimentos das respec
tivas Casas, serão criadas pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, em con
junto ou separadamente, mediante requeri
mento de um terço dos seus membros, para 
a apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público. para 
que promova a responsabilidade civil ou cri
minal dos infratores.' 

2. Endossa a determinação da Constituição 
acima transcrita o art. 145, § 1 ~do Regimento Inter
no, verbis: 

'Art. 145. A criação de comissão parlac 
mentar de inquérito serâ feita mediante rec 
querimento . de um terço dos membros do 
Senado Federal. 

§ 1 Q O requerimento de criação da co
missão parlamentar de inquér~o determinará 
o fato a ser apurado, o número de membros, 
o prazo de duração da comissão e o limite 
das despesas a serem realizadas.' 

I -Fato cletenminado 

Falta na proposição o fato determinado. 
No requerimento estâ expresso: 

. "Requeremos a V. Ex'-, nos termos do 
§ 3" do art. 58 da Constituição Federal e na 
forma do art 145 e seguintes do Regimen10 
Interno do Senado Federal, a criação de Co
missão Parlamentar de Inquérito, composta 
de 13 membros e igual número de suplen
tes, obedecido o princípio da proporcionali
dade partidária, destinada a, no prazo de 
180 dias, apurar: 

A responsabilidade civil ou criminàl de 
agentes públicos ou privados do Sistema FI
nanceiro Nacional que, por ação ou omis-. 
são, possam ter causado prejuízo à União -
em especial ao Banco Central do Brasil -. e 
cujos bancos tenham sido atingidos, a partir 
do ano de 1995, por intervenção, ou colocac 
dos em regime de administração especial, 
bem como investigar em protundidade a prâc 
tica, denunciada pela imprensa, de ativida-

des relacionadas com emprésti_mo'> e balan
ceies fictícios, já analisados ou em análise 
pelo Banco Central do Brasil e, assim, tanr 
bém, a remessa ilegal de moedas para o ex
terior." 

Onde estâ o fato que ocorreu no tempo e no 
espaço?- Foi provocado por quem? Quando? Como? 
t o que indago. 

Há uma menção hipotética de crimes que po
dem ocorrer em qualquer sistema financeiro, em 
qualquer parte do mundo. Apenas isso. - -

Somente fatos determinados, concretos, indivi
duados e precisos podem ser objeto da investiga
ção. Isto porque "o poder de investigar não é genéri
co ou indefinido, mas eminentemente específico, ou 
há de ter um conteúdo concre10, suscetível de ser 
antecipadamente avaliado na sua extensão; com
preensão e alcance pelas pessoas convocadas a co
laborar com as comissões de inquérito ... " A cláusula 
constitucional tem um •sentido próprio. Nada mais 
significa do que fatos precisos, definidos, concretos. 
específicos e inequívocos, de maneira a poderem 
constituir objeto de investigação e de provas'-. (Saulo 
Ramos citando Francisco Campos). · 

Pontes de Miranda (Comentários à Constitui
ção de 1946, vol. 11, art. 53), ao assinalar que a 
Constituição teve o fito de incentivar, animar a mis- . 
são fiscalizadorá do Poder Legislativo, define o fato 
como todo e qualquer da vida constitucional do País, 
acrescentando, todavia, que as Comissões não po
dem invadir as atnbuições judiciárias ou disciplinares. 

Entendecse, diz o professor Alfredo Baracho 
(i eoria Geral da Comissões Parlamentares - Foren
se- 1988- pág. 131)- que (os fatos) "são de ordem __ 
pública, politica; econômica e social. É acontecimen-
to de relevantes interesses para a vida constitucio
nal, legal, econõmica e social, devidamen!B caracte
rizados no requerimento de constituição da Comis
são a ser criada .. Esse fato deve ser realmente de
terminado, claro e indiscutível A ação precisa levará 
a uma conclusão clara e eficiente•. 

É imprescindível, por conseguinte, que o fato 
seja objetivarnente deterininado, consid~ inclu
sive que ele baliza, marca o li~e da atua;:ão da CPI. 

"No Brasn, o campo de investigação 
das comissões parlamentares de inquérito é 
delim~do pelo seu objeto."(Moacyr Lobo da 
Costa - Revista do Direito Público, vol. 
9/11Sc117). -

- • ... a Comissão de Inquérito cingecse ao 
objeto de sua constituição, isto é, ao fato dec 
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terminado. Ele é que compreende toda a 
área jurisdicional da competência e atribui
ções da Comissão"(Deputado Djalma Mari
nho - Parecer da CCJ-CD). 

To~ma-se evidente que o inquérito não pode ul
trapassar os lim~es da autorização conferida "As 
comissões criadas para investigar determinados fa
tos terão - esclarece o jurista Saulo Ramos (artigo 
publicado no O Eslado de S. Paulo, 31/03/88)- am
pla ação nas pesquisas destinadas a apurá-los, mas 
não poderão estender a investigação a outros falos 
não compreendidos entre os que deram origem à 
sua formação. Sendo ampla a sua ação investigató
ria, seu objetivo é; contudo, limitado." 

As Comissões, por outro lado, não podem 
transpor os limites que separam o Legislativo dos 
outros Poderes. Na Câmara dos Deputados, foi 
constituída uma Comissão de Inquérito (com o nú
mero de subscritores exigidos e já com os membros 
do órgão indicados pelas Uderanças) destinada a in
vestigar a "tentativa de prisão, seqüestro e elimina
ção do Governador Carlos Lacerda". O Rela1or, en
tretan1o, levantou preliminar, na qual argüiu a in
constitucionalidade da Comissão e analisou a maté
ria sob os aspectos da sua inconveniência e inopor
tunidade, salientando: 

"0 inquérito que se pretende realizar 
através desta Comissão, con~ída com 
fundamento no ·art. 53 da nossa Carta, sus- ~ 
cita problemas de inconstitucionalidade, de 
conveniência e de oportunidade que, pela 
sua relevância, não podem, não devem dei
xar de ser previamente considerados por 
nós· e, desde .que julgadas procedentes as 
ponderações, a seguir expostas pelo Plená
rio da Câmara, Juiz Supremo destas queslõ
es. É que a investigação parlamentar que 
aqui se deverá hoje iniciar com a aprovação 
do Roteiro das diligências, à primeira vista 
reputadas aconselháveis,· parece-nos, data 
venia. inconstitucional Güa."'ito ao seu objafi.. 
vó, inconiteniente ~sob o aspec1o de suas 
conseqüências políticas e inoportuna à luz 
da atual conjuntura brasileira•. (Baracho, 
obra c~ada, páginas 131 e 132). T ai investi
gação não prosperou. O ponto de vista do 
Relator foi aceito por larga maioria de vo1os 
dos membros da CP I. • 

A Comissão Parlamentar de Inquérito não jul
ga, nem pune e sua criação deve ser considerada 
em função, também, da vida institucional do País. 

11 -Limite de despesas 

Não há, Sr. Presidente, a indicação do limite 
das despesas a serem realizadas, como determina o 
art. 145, § 1 •, in fine, do Regimento Interno da 
Casa. 

III -Competência das comissOes 

A competência das Comissões dé ~Inquérito 
~ tem sido objeto de controvérsia "O fato indubitável -
diz o Deputado Djalma Marinho - é que elas não po
dem ter um poder ilimitado, ou do contrário resvala
riamos para o arbítrio". A fiscalização parlamentar 
não prescinde da obrigação do cumprimento dos 
mandamentos constitucionais, proclama a melhor 
doutrina 

O Professor Moacyr Lobo da Costa, após 
acentuar que o tema nos Estados Unidos tem sido 
elucidado à luz dos principies fundamentais da 
Constituição aplicados pelos Tribunais, afirma tex
tualmente: "embora a Corte Suprema nunca tenha 
dado uma resposta categórica à questão de quais 
sejam os poderes inquisitoriais do Congresso, o cer
to é que os tribunais americanos têm rejeitado a no
ção de que os legisladores são os inquisidores-ge
rais do reino, cujo poder inquisitorial seria ilimitado 

·como na Inglaterra .. • A seguir, opina no sentido de 
que os poderes da Comissões de lnquéri1o seriam 
os Poderes delegados pela Câmara que as institú: 
"Assim, para o desempenho da incumbência de in
vestigar, não pode o Congresso delegar às Comis
sões de Inquérito poderes de que ele próprio não 
dispõe, como órgão da soberania nacional, ou por
que reservados pela Constituição para qualquer dos 
outros dois Poderes, o Executivo e o Judiciário, ou 
porque colidentes com as garantias asseguradas 
aos direitos individuais (Origem, Natureza e Atribui
ções das Comissões Parlamentares de~ Inquérito -
pág. 115) 

Na mesma linha de raciocínio, Carlos Maximi
liano esclarece que "a competência da Comissão de 
inquérito não abrangê senão ãSSuffiôS dã esfera -de 
ação e vigilãnci$. do Congresso: não se estende, por 
exemplo, a processos criminais ou a litígios judiciá
rios, nem a matéria cujo estudo e solução incubem 
aos Poderes regionais ou municipais" (Comentários 
à Constituição Brasileira, vol. 11 - pág. 80) 

Dois princípios, portanto, se sobrepõem à com
petência dai comissões de inquéri1o: "o federativo e 
o dos direitos individuais". Além desses, devem ser 
resguardados, também, os princípios de harmonia e 
independência dos órgãos soberanos do Estado. 
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Em suma - vou caminhando para o fim, Sr. 1996, por contrariar flagrantemente o art. 58, § 3", 
Presidente-, todo poder deve conter-se "dentro de lí- da Constituição Federal e, ainda, a norma contida no 
mites precisos, pois não há poder absoluto no Esta- art 145, § 1Q, do Regimento Interno. Aduzo, ainda, 
do de Direito", conforme afirma o Deputado Djalma que se, eventualmente, esta matéria tive( qué ser 
Marinho ao relatar, na Comissão de Constituição e examinada pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Justiça Ja Câmara dos Deputados, o Requerimento Cidadania, que ela ·contenha os efefios suspensivos 
s/nº 81, em 1Q de setembro de 1981. A proposição que estão previstos no art 408, § 1~, do Regimento 
solícnava o pronunciamento da Comissão sobre su- Interno da Casa 
gestão apresentada pelo Deputado Jorge Arbage, Nestes termos, peço deferimento. 
em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 0 SR. JADER BARBALHO . Sr. Presidente, 
destinada a investigar denúncias de corrupção que peço a palavra para contraditar. 
teriam sido praticadas na Administração Direta e ln-
direta da União. E 0 Parecer da Comissão de Cons- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tern a· 
tituição e Justiça concluiu que •a competência e atri- palavra o nobre Senador Jader Barbalho para con-
buições da Comissão Parlamentar de Inquérito es- . traditar a questão de ordem. 
tão contidas na Constituição, na lei, no Regimento O SR. JADER BARBALHO (PMDB-P A. Para 
Interno da Câmara e nas decisões da Justiça, não contradfiar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
havendo poderes ilimitados num regime de direito". Sr<s. e Srs. Senadores, de certa forma, é desconfor-

Conclusão tável contraditar a questão de ordem, levantada pelo 
querido,. estimado e il~lre Lfder do PFL, nesta 
Casa, nosso colega Hugo Napoleão, mesmo porque, 
Sr. Presidente, tem sido muito gralíficante poder 
acompanhar e ser acompanhado, quase que, diaria
mente, nesta Casa, nas manifestações que têm sido 
comuns do PFL com o PMDB em questões tratadas 
pelo Senado. 

Considerando-se os argumentos expendidos 
em relação ·à CPI, criada mediante o Requerimento 
n" 198, de 1996, conclui-se: · 

a) o requerimento que consubstancia a criação 
da CPI não determina os fatos objetos do inquérno. 
Nele se contêm formulações "concebidas em termos 
vagos", o que não se conforma com o mandamento 
constitucional (Art 58, § 32). "A Constituição impõe, 
como afirma o Jurista Saulo Ramos, que o inquérno 
objetive atos, ações ou fatos concretos"; 

b) os inúmeros fatos mencionados no docu
mento padecem de imprecisão. Até o limfie fixado 
em 1995 para o início da investigação - "e cujos ban
cos também tenham sido atingidos, a partir do ano 
de 1995, por intervenção ... " não tem sentido, por
quanto se· se procedesse à investigação e fosse ve
rificado que havia dado anterior elucidativo, a Co
missão não poderia examiná-lo. Isto porque o cam
po de atuação da Comissão é delimitado pelo seu 
objeto; 

c) Ôs enunciados vagos e a falta-de objetivida
de das formulaçiles levam a investigações abusivas 
e que podem re5valar para o arbítrio, atingindo, no 

- caso em tela, todo o Sistema Financeiro Nacional. O 
Legislativo não "dispõe de poderes gerais e indiscri
minados de investigação". Não há poder absoluto no 
Estado de Direito. 

d) não hã indicação do limfie de despesas a 
serem realizadas, consoante o art 145, § 1 º-, in fine, 
do Regimento Interno. 

Diante desSes argumentos, Sr. Presidente; so- . 
licito o arquivamento do Requerimento n"- 198, de . 

Sr. Presidente, por outro lado, desejo registrar 
também que, pelo fato de ambos pertencermos a 
Partidos políticos que dão sustentação parlamentar 
ao Governo, me é desconfortável, neste momento, a 
posição que assumo de contraditar a referida ques
tão de ordem. 

Mas, Sr. Presidente, entre as deferências que 
devo ao ilustre Líder do PFL e que são recíprocas -
registro -, ou seja, dar apoio ao Governo, nesta 
Casa, sobrepõ&se um dever maior; um respeito à 
Constituição do Brasil. Por isso mesmo, estou aqui 
para contraditar e dizer que o instituto da Comissão 
Pariamentar de Inquérito, que é um instituto de natu
reza constitucional, ultrapassa as conveniências de 
governo. Os governos são episódicos. V. Ex• mes- -
mo já dirigiu o Brasil, e a Constituição não é episódi
ca. Qualquer que seja a decisão que o Senado ve
nha a tomar, em relação à questão desta natureza, é 
uma decisão que diz respefio não apenas ao Sena
do mas também ao Congresso como um todo, à 
atuação fiscalizadora das Assembléias Legislativas 
dos Estados; diz respeito à ação fiscalizadora das 
Câmaras Municipais. Portanto, não posso, em que 
pese o apreço e o respefio que devo e que merece o 
Líder do PFL, nesta Casa, -aceitar que se abra um 
precedente sério~ seriíssimo, de se .inviabilizar a 
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constituição de uma Comissão Parlamentar de lnquérl- assim denominar -, já com a Constituição de 1946, 
to, composta nos termos da Const~uição Federal. inúmeras foram as Comissões Parlamentares .de ln-

Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, colocar quérito. Urna delas, no Senado: "CP I para investigar 
um requerimento que preencha todos os requisitos à a situação do Sistema Bancário Nacional". 
apreciação da Maioria, a meu ver- levanto, por ante- Há, portanto, estudo copioso a respe~ da ma-
cipação. a preliminar-. seria, simplesmente, revogar téria, a respeito do que é fato determinado. 
o dispositivo constitucional. Não estou e creio que a Eu não gostaria de contraditar o Senador Hugo 
Maioria da Casa também não está dispósta a revo- Napoleão, Sr. Presidente. Mas como o Senador 
gar um dispositivo da Con~uição, abrigado em to- apresentou sua argumentação com base na questão 
das as Constituições Republicanas do Brasil, princí- do fato determinado e, aliás, citou Pontes de Miran-
pio instituído no início do século XVIII, na Inglaterra, da, mas não leu todo o trecho, quero apenas com-
o direito da minoria, de instituir Comissão Parlamen- plementar a leitura do Senador: 
tar de Inquérito. . 

Portanto, permita-me o ilustre Senador Hugo 
Napoleão de discordar. 

Quanto aos ilustres juristas invocados pelo Se
nador Hugo Napoleão, em relação ao nosso prezado 
e estimado ex-Consultor-Geral da República e Minis
tro da Justiça, Dr. Saulo Ramos, que emitiu parecer, 
devo dizer que esse não é o melhor caminho da ar
gumentação. O· Senado, a despe~ do parecer do 
Dr. Saulo Ramos, àquela altura, Consultor-Geral da 
República, decidiu, aí, sim, num pedido de CPI ge
nérico para apurar irregularidades ou corrupção no 
Governo, instituir, a despeito ·do parecer do Dr. Sau
lo Ramos, uma comissão presidida pelo Senador 
José lgnãcio Ferreira Isso está nos Anais da Casa 

Além disso, Sr. Presidente, a Revista de Infor
mação Legislativa do Senado de (1"- 100, de outu
bro a dezembro de 1988, em relação a essa ques
tão, traz uma publicação intitulada "CPI e Constitui
ção, um caso concreto:. 

A Assessoria do Senado Federal trata, de for
ma exaustiva, a questão do fato concreto. Inclusive, 
para minha surpresa, essa questão do Sistema Fi
nanceiro e Bancário sobre Comissão Parlamentar de 
Inquérito não é nova Entre tantas Comissões Parla
mentares de Inquérito citadas, neste estudo;-diz aqui: 

"Em 26 de outubro de 1905, o Deputa
do Barbosa Urna requereu uma Comissão 
de nove . oeputados para rigoroso inquérito 
sobre as condições da gestão oficial do Ban
co da República, por funcionários nomeados 
pelo Poder Executivo, no qüinqüênio 1900-
1905, e indagar das condições de seguran
ça e idoneidade moral da Casa para onde 
se querem mandar, além de novos supri
mentos avultados do Tesouro, os saldos do 
mesmo Tel;Ouro". 

I'>SO, em 1905; isso, para se falar da República 
velha, Sr. Presidente, Na República nova - se posso 

" ... se o banco está a cobrar por fora ju
ros ilegais, há falos determinados que se repe
tem mais ou menos ou de forma freqüente •.• " 

Sr. Presidente, ao contraditar, eu gostaria de 
dizer que há fato determinado. O requerimento se 
baseia em três pontos: · 

Primeiro: 

"A CP! apurará responsabilidade civil 
ou criminal de agentes públicos ou privados 
do Sistema Financeiro Nacional que, por' 
ação ou omissão, possam ter causado pre
juízos à União, Banco Central e cujos ban
cos tenham sido atingidos a partir do ano de 
1995 por intervenção ou Regime de Admi
nistração Especial - RAET." 

Fato determinado, Sr. Presidente, claro: Apurar 
responsabilidade civil ou criminal daqueles que, por 
ação ou omissão, possam ter causado prejuízos ao 
cofre plblico, via Banco Central, em razão de inter
venção em banco em 1995. Fato mais claro do que 
esse? Todo mundo sabe quais foram os bancos que 
sofreram intervenção em 1995, e a CPI vai apurar se 
houve omissão ou não, se houve ou não prejuízo, 
em razão dessas intervenções. 

Segundo, Sr. Presidente: 

"A CPI apurará atividades ilícitas rela
cionadas com empréstimos e balanceies fic
tícios". 

É plblico, Sr. Presidente. Os jornais estão a 
publicar todos os dias, e a televisão e o rádio, a di
vulgar que o Presidente do Banco Central esteve 
aqui e disse que há balanceies falsos e fictícios e 
642 contas-fantasmas no Banco Nacional. É o se
gundo caso. 

T areeiro, Sr. Presidente: 

• A Comissão irá apurar se houve re
messa ilegal de moeda para o exterior" •. 
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Três falOs, portanto, definidos: o primeiro, se 
houve intervenção nos bancos e se houve prejufzo 
com a intervenção; o segundo, se houve balancete 
ilícito ou não; o terceiro, se houve ou não remessa 
de moeda para o exterior. São três falOs concretos, 
Sr. Presidente. PortaniO, acho que há um equivoco 
de interpretação em relação a essas questões, de tal 
ordem que o Ministério Público Federal já está, in
clusive, a requerer a prisão de pessoas envolvidas, 
e a imprensa está a noticiar. 

Sr. Presidente, Sr<s. e Srs. Senadores, encerro 
aqui a minha modesta contradita aos argumeniOs 
apresentados pelo ilustre representante do PFL De
sejo apenas registrar que qualquer ação politica re
lativa à constituição dessa ou de qualquer outra CPI, 
para que se a evite, terá que ser anterior à constill.i
ção, requerida por um terço. Fazê-la depois, Sr. Pre
sidente, pode ser um ato de solidariedade ao Gover
no, mas - não tenho dúvida alguma - será um des
respeiiO à Constill.ição Federal, que está acima de 
todos os governos- que são episódicos, repito-, e 
que temos obrigação de respeitar; mais do que isso, 
seria abrir um precedente sério - repito - a uma deci
são do Senado que viesse impossibilitar, encontrar 
artifícios para inviabilizar o. instituto da Comissão 
Parlamentar de Inquérito em prejuízo de toda a ação 
fiscalizadora seja do Congresso Nacional, seja das 
Assembléias Legislativas, seja das Câmaras Munici
pais. 

Sr. Presidente, por mais desCabido que seja, 
não tenho dúvida de que se o antigo Líder do MOB ., 
nesta Casa, Senador Fernando Henrique Cardoso, 
estivesse aqui, no momento em que estou a exercer 
esta Uderança e desta forma, não teria outra diver
gência em relação ao que acabo de afirmar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A Mesa 
vai decidir a questão de ordem levantada pelo Sena
dor Hugo Nai:>oleão. 

Desejo manter a mesma posição que se""'re 
mantive desde que o Senado me investiu na Presi
dência desta Casa, isto é, ser um zelador permanen
te do RegimentoJntemo; ele é nosso guia; portanto, 
jamais deve ser· desobedecido. 

Deixo de examinar as queslfíes de Direito sus
citadas durante a argumentação do Senador Hugo 
Napoleão, que levanlou a questão de ordem, assim 
como as do Senador Jader Barbalho, bem como as 
queslfíes de fato argüidas, porque já estabeleci - e 
quero ma(lter a coerência da Presidência - que, rela
tivamente a todo requerimento de CPI, ull'l3. vez lido 
em plenário, solicitadas as indicações aos Srs. Líde
res e designados seus representantes pelas respec-

tivas Bancadas, esgotam-se ai todas as atribuições 
da Mesa do Senado, tendo em vista que a instituição 
de Comissão Parlamentar de Inquérito é um direito 
da Minoria estabelecido no art. 58, § 32, da Constitui
ção Federal e que, para a sua existência, necessita 
apenas do quorum exigido pela Constituição e 
constante do requerimenlo dos seus subscritores. 

U, agora, o pedido final levantado pela questão 
de ordem do Senador Hugo Napoleão e até abando
no as partes formais para receber como uma ques
tão de ordem onde S. ~ diz: "Solicito o arquiva
menlo do Requerimento oQ 198, de 1996, por contra
riar o art. 58, § 3", da Constituição Federal e, ainda, 
a nonna contida no art. 145, § 1•, do Regimenlo ln
temo•. 

Ora, a CPI objelo do RequerimeniO oQ 198, 
cujo arquivamenlo é pedido pelo Senador Hugo Na
poleão, já está instituída As Uderanças já estão in
dicando seus membros, que já foram designados 
pela Presidência do Senado. Assim, como Presiden
te da Casa, não tenho competência regimental, nem 
amparo legal, nem atribuições regimentais para de
cidir da constitucionalidade das Comissões Parla
mentares de Inquérito, nem para arquivar iequeri
meniO com o quorum necessário, constitucional, 
dos Srs. Senadores. 

Nas citações que vejo invocadas pelo Senador 
Hugo Napoleão na sua questão de ordem - do ex
Deputado Djalma Marinho -; nas levantadas pelo Se
nador Jader Barbalho quanto à comissão presidida 
pelo Senador José lgnácio, na citação do Deputado 
Jorge Arbage sobre a Comissão Parlamentar de In
quérito, todas elas se referem a queslfíes levantadas 
perante as comissões parlamentares de inquérito 
depois delas constituídas, e não nos plenários das . 
respectivas Casas. 

Assim, não tenho competência legal para to
mar a decisão que me é pedida, julgo improcedente 
a questão de ordem e indefiro o pedido de arquiva-
meniO. ·· 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Hugo Napoleão, pela ordem. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, tenho 
em mãos um recurso, encabeçado pelo Líder do Go
verno, Senador Etcio Alvares, pelo Senador Valmir 
Campelo, Uder do PTB, pelo Senador Romeu 
T uma, Líder do PSL, pelo· Senador Sér.gio Machado, 
Líder do PSDB, e por mim, recorrendo, então, ao 
Plenário do Senado Federal. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a Carlos Valadares - o indicado pelo PSB - da Comis-
mesa recurso que será lido pelo Sr. 1Q Secretário em são. 
exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

RECURSO NO- 2, DE 1996 

Reconre para o Plenário de Decisão 
do Presidente do Senado em questao de 
ordem, nos termos do art. 405. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do arl 405, recorremos da Dceisão 

de Vossa Excelência na Questão de Ordem formula
da pelo ilustre Senador Hugo Napoleão. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1996. - El
cio Alvares -Hugo Napoleão - Valmir Campelo -
Romeu Tuma- Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acor
do com o art. 408 do Regimento Interno, V. Cx.A pode 
recorrer da decisão da Presidência, para o Plenário 
decidir sobre a matéria, já que é a segunda instãn-
cia 

A Mesa acolhe o recurso de V. ExA no sentido 
de decisão do Plenário, mas também de acordo com 
o art. 408, o Regimento Interno faculta ao Presiden
te, antes de súbmeter a matéria ao Plenário, ouvir a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Remeto a matéria à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania e, em seguida, coloc:lrei pa-a 
decisão do Plenário, em Ordem do Dia o recurso de 
V. Ex" 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Valada
res, pela ordem. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Feia ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, como é do conhecimento da Casa de
pois que saiu estampada na revista Veja a matéria 
Crime no Banco Nacional, a his1ória da fraude mons
truosa para acobertar um rombo de R$4,6 bilhões, 
SenadoreS de todos os Partidos com assento nesta 
Casa Legislativa, 29 ao todo, tomaram a decisão de 
criar essa CP I. -

E eu fú o primeiro signatário do requerimento, 
Sr. Presidente. Apesar da solicitação do Uder do 
meu Partido, Senador Ademir Andrade, que reMndi
cou a minha participação na CPI, como Membro do 
Partido Socialista Brasileiro, os cálculos realizados· 
pela Mesa entretanto, exclulrem o nome de Antonio 

Primeira pergunta: Qual foi o câlculo feito, de 
modo que o PSB, pelo lato de ter dois Senadores, 
não ter tido o nome indicado incluído na lista dos 
componentes da Comissão? 

Segunda pergunta, Sr. Presidente: Caso - não 
se trata de um caso, trata-se de um falo concreto -o 
PPS e o PSB, dois E'artidos com representação na
cional, indicarem para a CPI um dos 3 Senadores, a 
Mesa poderá, então, aceitar o indicado para a com
posição da CP I? 

Baseio-me, Sr. Presidente, na necessidade da 
_ inclusão de pelo menos um nome de Partidos com 
representação nacional, porque o contrário aconte
cendo, Sr. Presidente, teremos uma situação atente
tória à Constituição Federal. 

E muito embora já tenha decorrido tempo do 
comentário proferido pelo jurista Pontes de Miranda, 
que nas lacul<:lades de Direito de todo o Brasil ainda 
hoje é um monumento jurídico no qual devemos 
buscar os nossos ensinamentos, desponta ele com 
um dos comentários mais valiosos a respeito da ma
téria, que garante, acima de tudo, a presença do 
PSB e do PPS na fomlação dessa Comissão Parla
mentar de Inquérito. Pontes de Miranda defende a 
tese, comentando a Constituição de 1946, que tam
bém admitia a formação de CPI: 

• A composição de comissão de inqué
rito que pelo número de componentes ex
clua a participação dos membros dos parti
dos nacionais é contrária à Constituição, a 

- despeito do quanto possível do art 40 da 
Constituição de 1946. • 

Sr. Presidente, no que diz respeito à formação 
de comissão parlamentar de inquérito e sua compo
sição, a Constituição de 1946 é semelhante à Cons
tituição de 1988, que determina, textualmente: 

"Respeitar a proporcionalidade dos 
partidos com representação nacional" 

Este é o caso do PPS e do PSB, que requerem 
a indicação de um membro, representando ambos, 
para a CPI dos bancos, no caso o Senador Antônio 
Carlos Valadares. 

Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Senador, 

pedi à Assessoria da Mesa que fornecesse a V. Ex" 
os critérios que foram adotados na proporcionalida
de da Comissão. 
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O SR. ANTONIO CARLOS VALA DARES- Sr. destinada a apurar responsabilidade civil. e crin.inal 
Presidente, mas. permita-me, no que diz respeito à contra o Sistema Financeiro Nacional, criada em 6 
segunda pergunta, se três Senadores de dois Parti- de março último, através do Requerimento n« 198, 

· dos indicarem um dos seus membros para a ComiS:: de 1996. 
são Parlamentar de Inquérito, V. Ex~ deferirá o pedi- Na oportunidade, renovo os meus protestos de 
do? estima e consideração. - Senador Epitacio Cafetei-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Essa é ra, Líder do PPB. 
uma questão que se interliga com a outra questão, a OF. GLPMDB N9. 21 0/96 
da proporcionalidade. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- V. 
Exª poderia, então, dizer para o Plenãrio que nomes 
foram indicados, pelas Lideranças dos partidos que 
compõem esta Casa, para a CPI? · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Para es
clarecimento do Plenãrio, solici!o ao Sr. Primeiro Se
cretãrio em exercício, Senador Renan Calheiros, 
que proceda à leitura do documento que indica os 
membros da Comissão a que se refere a solicitação 
do Senador Antônio Caries V ala dares. 

São lidos os seguintes: 

OF. N"-34/96 GLPDT 

Brasma, 7 de março de 1996. 
Senhor Presidente, 
Cumpre-me infonmar a V. Ex• a indicação do 

Senador Sebastião Rocha, para integrar, como titu
lar, a Comissão Parlamentar de Inquérito (C PI), com 
a finalidade de apurar responsabilidade civil e crimi
nal contra o Sistema Financeiro Nacional, criada 
através do Requerimento n' 198/96. 

· Atenciosamente, - Senadora Júnia Marise, Lí
der do PDT. 

OF[CIO N9. 46/96 GLDPT 

Brasma- DF, 8 de março de 1996. 
Senhor Presidente, 
Indico os Senadores Eduardo Supficy e José 

Eduardo . Outra, titular e suplente, respectivamente, 
-para integrarem, como representantes do Partido 
dos Trabalhadores, a Comissão Parlamentar de In
quérito criada a partir do Requerimento n"- 198, de 
1996, destinadaa. apurar responsabilidade civil e cri
minal contra o Sistema Fmanceiro Nacional. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Senador José 
Eduardo Outra, Líder do PT. 

Brasma, 19 de março de 1996 
Senhor Presidente, 
Em resposta ao Of. n' SF299/96, indico o 

nome do Senador Esperídião Amin e o meu próprio 
nome para integrarmos, como Titular e Suplente res
pectivamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito 

Brasma. 19 de março de 1996. 
Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF. SF/296/96. Tenho a honra 

de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos 
Senadores do PMDB que integrarão a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, criada através do Req:.;eri
mento n' 19e, de 1996, destinada a apurar respon: 
sabilidade civil e criminal contra o Sistema Financei
ro Nacional.· 
Titulares 
Sen. Jader BaJbalho 
Sen. Ronaldo Cunha Uma 
Sen. Gilberto Miranda 
Sen. Renan Calheiros 

Suplentes 
Sen. Fernando BezeiTa 

Sen. Roberto Requião 

Aproveito a.oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração.. . . 
- Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem 
sobre a matéria que acaba de ser discutida. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
matéria, infelizmente, Senador Ronaldo Cunha Uma, 
não posso dar a palavra a V. E#, porque o hegi

. merito Interno não penmite que se faça discussão 
sobre questão de ordem jã discutida. 

O SR. RONALOO CUNHA.LIMA- Sr. Presiden
te, é uma nova questão de ondem que fonmulo a V. Elói 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Se é uma 
nova questão de ondem, V. Exª pode fazê-la 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (P.MDB-PB. 
Para uma questão ae . ondem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o art. 408 do Regimento Inter
no estabelece que: 

Art 408. Havendo· recurso para o Ple
nãrio, sobre decisão da Mesa em questão 
de ondem, é lícito ao Presidente solici:31' a 
audiência da COmissão de COnstituição, 
Justiça e Cidadania sobre a maléria. .. 

. -
E foi o que V. Ex~ fez. 
Jã o § 1 ~ estabelece que: 

§ 1 "- Solicitada a: audiência, fica sobres
tada a decisão. 
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E indago à Mesa qual decisão: a decisão de V. 
Ex" ou a decisão que criou a CP I? 
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 

Ronaldo Cunha Uma, a questão de ordem foi da de
cisão da Mesa, de maneira que fica sobrestada a 
decisão da Presidência, que foi nà,o atender ao pedi
do de arquivamento solicitado pelo Sr. líder. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 
palavra a Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para·uma 
questão de ordem. Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, nossa Liderança indicou o Senador Se
bastião Rocha como representante da Bancada do 
PDT. Fizemos também a nossa própria indicação, 
corno suplente, na Comissão Parlamentar de Inqué
rito. Estaríamos inclusive decididos a manter essa 
indicação e, na possibilidade, atenderíamos ao PSB, 
indicando também, como suplente, o Senador Aniõ
nio Carlos Valadares. 

Muito obrigada 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senado

ra Júnia Marise, peço a V. Exª que fonmalize o expe
diente de indicação do Senador Antônio Caries Vala
dares. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem. 
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para 
uma questão de ordem, concedo a palavra ao Sena
dor José lgnácio Ferreira 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tarei uma re
ferência com base nos arts. 403 e 78 do Regimenfo. 

Diz o art. 78 do Regimento: "Os membros das 
comissões serllo designados pelo Presidente, por indi
cação escrita dos respectivos líderes, assego..rada ( •.• )". 

Segundo o Regimento, há uma designação da 
Presidência, aPÓS _indicação escnía, que precede 
essa designação .. = 

Lendo o Diário Oficial, Sr. Presidente, não vi 
sequer, já que não vejo o ato fonnal de designação 
da Presidência, a referência verbal, feita pelo Presi
dente, de que eles estavam designados. 

O entendimento que me parece tem orientado 
-O comportamento da Presidência da Casa é o de 
que o ato simples de recebimento da indicação es
crita dos respectivos líderes é fonmalmente uma de
signação. Como não me parece que o recebimento 
de uma indicação escrita se traduza em Uma desig-

nação e como, segundo o meu ·entendimento, V. Exª 
teria, como tem sido feito .ao longo da história do Se
nado, de fonmalizar essa indicação, pergunto se as 
indicações foram formalizadas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
José lgnãcio, como·ouviu V. Ex•. depois das desig
nações feitas pelos Srs. Líderes, a fala da Presidên
cia tem sido sempre no sentido de designar a indica
ção, que acaba de ser lida, dos representantes de 
cada partido. Essa é a designação feita oficialmente 
pela Mesa. 

Quando o ofício é lido, a Mesa se manifesta di
zendo: "na forma da leitura do expediente, é desig
nado o senador tal para compor a Comissão respec
tiva". 

Essa designação tem sido feita em todas as 
leituras do expediente. Se. V. Exª quiser, a Mesa po
derá faz&lo mais uma vez, mas já o fez nesta sessão. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Pela or
dem, concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Com todo respeito a V. Ex•, solicito um esclareci
mento: dois Partidos importantes na Casa vão-se 
reunir provavelmente para indicar os seus repre
sentantes. Por outro lado, V. Ex" vai ouvir a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o re
querimenfo que foi apresentado aqui. 

Evidentemente, deve também sobrestar qual
quer reunião, na medida em que partidos impÕrian
tes, que não têm prazo para essa indicação c porque 
V. Ex• não citou o prazo para que os partidos indi
cassem e fizessem reuniões- querem fazer, talvez, 
essa indicação; · - · -

Como ficam os partidos majoritárioS, sem pra
zo para indicação, se as comissões forem reunidas? 

A proporcionalidade tem sido uma obrigaforie
dade regimental na Mesa e nas comissões parla
mentares de inquérifo. 

Veja V. Exi que o assunto é complexo e não 
pode haver assim, como se quer, reunião imediata 
ou algo parecido, da comissão com muitos membros 
ainda sem serem indicados. · 

De maneira que, nem sempre, uma maioria 
simples, de ãpenas um membro, pode ser motivo 
para se fazer uma reunião, quando não há prazo fi
xado para a comissão reunir-se. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador do Senador Pedro Simon, levam-nos a refletir um 
Antonio Carlos Magalhães, a Mesa já fez as devidas pouco sobre o que se passou na história do Con-
comunicações a todos os partidos pedindo suas indi- gresso. 
cações. Mantendo a orientação que teve, o proble- Ainda há poucos dias, o ex-Deputado Sebas-
ma de reunião da comissão é atinente aos membros tião Néri, no Jornal de Brasma, sexta-feira, publicou 
designados pela comissão, e a Mesa não tem como uma matéria recortlando o que se passou com a 
interferir na reunião das respectivas comissões, ins- CPI, relativa à dívida externa brasileira, durante o 
taladas pelos membros escolhidos pelos diversos Governo João Figueiredo. Fui membro dessa CPI e 
partidos. recordo-me bem dos fatos, Sr. Presidente: 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, peço a Tratava-se de uma CPI, na Câmara dos Depuc 
palavra pela ordem. tados, sobre.fato determinado, relativo à história do 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• endividamento do Brasil.· O partido que apoiava o 
tem a palavra Presidente João Figueiredo, o PDS, preferiu então 

O SR. PEDRO SIMON - (PMDB-RS. Pela or- não indicar os nomes para participar da CPI por bas-
dem.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha pala- tante tempo. Esta, entretanto, foi constituída e presi-
vra é apenàs no sentido do bom-senso. dida pelo ex-Deputado Alencar Furtado. 

Penso que, a essa altura, está claro que a c6- Como o PDS, que teria o direito de indicar pelo 
missão vai ser instalada. Já houve indicação da menos o Relator, senão o Presidente, não estava 
maioria de seus membros; jã há sete, dos treze. Mas participando, acabou sendo indicado como Relator o 
eu ponderaria da mesma forma que o Senador Anto- ex-Deputado Sebastião Néri, então do PDT e da 
nio Carlos Magalhães, por avaliar que, no sentido do oposição. 
entendimento, poderíamos determinar um prazo, O PDS, então, resolveu participar e designou 
que poderia ser hoje ou amanhã, e solicitar aos par- membros como o Deputado Jorge Arbage e o.utros, 
tidos - que ainda não. o. fizeram - que fizessem a indi- que participaram de cerca de 60 sessões, o.nde lo-
cação. de seus membro.s. Seria positivo., seria bo.m ram argOidas testemunhas e autoridades, concluin-
para a Co.missão e para o. Senado. do-se o relatório da CPI da Dívida Externa. 

Creio que, num entendimento até de Uderan- Sr. Presidente, também hã umoutro fato, men-
ças, di ríamos: "muito bem, os membros já foram il)c cio nado, na semana passada, pelo Senador Roberto 
dicados- como diz V. Ex• e estã correto-, e a comis- Freire: a CPI do Bingo. Na legislatura passada, o 
são· pode ser instalada". Mas vamos penmitir que PMDB e o PFL preferiram não indicar membros e 
haja um prazo para que PFL, PSDB e PTB, se qui- não i)articipar da CPI. 
serem, indiquem seus membros. Poderíamos, por Obviamente, há precedentes quando partidos 
exemplo, marcar a data e o horãrio da instalação da . preferem, de alguma fonma, não participar da CPI. 
Comissão e até lá fazer um apelo para que os Líde-
res pudessem fazer suas indicações. O SR. PRESIDENTE( José Samey) - Senador 

Seria bom, com toda sinceridade_ e tem razão Eduardo Suplicy, eu pediria a colabo.ração de V. Ex2, 
0 senador Antonio Carlos _ se todos os partidos indi- pois a matéria já foi vencida Precisamos iniciar a 

Ordem do Dia cassem e participassem. 
Por isso, apelo a v. ~ _ está correta a posi- SR. EDUARDO SUPLICY- Eu gostaria de for- · 

ção de v. Exª - que seja solicitado às Lideranças mular uma sugestão, no sentido de que este prazo 
uma data para a instalação e, até lá, que haja um proposto pelo Senador Pedro Simon seja de até as 6 
prazo para os Líderes fazerem suas indicações. horas da tarde de hoje, e que o mais velho dentre os 

membros já designados, no caso o Senador Renal-
Muito obrigado, Sr. Presidente. do Cunha uma, salvo engano - a não ser que seja 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, designado alguém pelo PFL, pelo PTB, ou pelo 

peço a palavra pela ordem. PSDB, ainda mais velho do que o Senador Ronaldo 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pela or- Cunha Uma - proponha a realização de nossa pri-

dem, Senador Eduardo Suplicy. · meira reunião na tarde de hoje, às 18 horas, na sala 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Pela or- onde tradicionalmente se reúne a CPI do Senadó, 

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. sala 2 da Ala Nilo Coelho. Acredito que a marcação 
Senadores, as ponderâções do Senador Antonio do horário e local deve ser feita pelo mais. velho den-
Carlos Magalhães, complementadas pelas palavras tre os indicados, ô Senador Ronaldo Cunha Uma. 
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O SR: PRESIDENIE (José Samey) - O apelo 
de V. Exª é dirigido aos Líderes da Casa 

A Mesa determinou a audiência da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania para deliberar 
sobre o assunto e espera a vinda do parecer para 
submetê-lo ao Plenário. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Pres.idente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra V. Exª 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, inegavelmente, estamos vi
vendo um momento de grande importância para a 
vida do Senado e do Congresso brasileiro. Tive- · 
mos oportunidade de, após ouvirmos a análise fei
ta pelo Senador Hugo Napoleão e, logo em segui
da, a contestação do Senador Jader Barbalho, 
examinarmos, sob a ótica de estudos, pareceres e 
trabalhos a respeito de matéria, pontos que eu diria 
inteiramente opostos. 

V. Exª deu uma direção, e a orientação da 
Mesa, evidentemente transformada numa decisão, 
sofreu o requerimento de reexame da matéria por 
parte da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, por decisão pessoal de V. Exª, que tem esse 
socorro, com base no nosso Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Elcio Alvares, quero apenas retifiear os fatos. A 
Mesa não usou desse expediente; recebeu um re
curso e está apenas pedindo um parecer da Comis
são, que tem de emiti-lo em 48 horas. 

O SR. ELCIO ALVARES- É a faculdade que 
V. Ex"- tem, que acatamos; está de acordo com o 
Regimento; 

Eu iria mais além, Sr. Presidente. Eis o que diz 
o art. 408 do nosso Regimento: 

Art. 408 - Havendo recurso para o 
Plenário, sobre decisão da Mesa em ques
tão de ordem, é licito ao Presidente solici
tar audiência da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania sobre a matéria, 
quando se tratar de interpretação de texto 
constitucional. 

E arremata logo em seguida ,,o § 12: 

§ 12 Solicitada a audiência, fica sobres
lacta a decisão. 

. Sr. Presidente, evidentemente a questão cons
titucional, que foi trazida à colação pelo Senador · 
Hugo Napoleão, está inserida dentro da decisão de 

V. Ex"-. E não seria de outra maneira, porque no 
caso expresso teriamos uma decisão sem objeto, e 
o objeto é exatamente a petição do Senador Hugo 
Napoleão, que pede exatamente para que sejam tor
nados sem efeito os alcances dos termos do requeri
mento que ensejou a Comissão. 

Mas vou além, Sr. Presidente. A minha ques
tão de ordem é matéria vencida, e V. Exª puderia di
zer isso, apesar de eu entender que, neste instante, 
estamos abrigados pelo Regimento com o efeito 
suspensivo. 

O art. 78 ·do ·Regimento Interno estabelece o 
seguinte: 

"Os membros das comissões serão de
signados pelo Presidente, por indicação es
crita dos respectivos Líderes, assegurada, 
tanto quanto possível, a participação propor
cional das representações partidárias ou dos 
blocos parlamentares .:om atuaçãó no Sena
do Federal (Const, art 58,§ 12)." 

Entendo, Sr. Presidente - e me socorro de vá
rios tratadistas - que a designação de V. Exª não é 
simplesmente a leitura V. Exª tem de fazer a desig
nação formal dos membros. Já que se pede aos Lí
deres a indicação por escrito, a Presidência terá de 
fazê-la por ato formal, por escrito. 

Parece-me que até agora houve apenas o re
cebimento de uma designação, que não pode operar 
efeilo de imediato; só por meio do cumprimento da 
formalidade que está entendida no art. 78. 

É em nome desse entendimento que levanto 
uma questão de ordem, por entender que a designa
ção dos membros só pode ser feita com todas as 
formalidades praticadas pela Presidência da Casa 

Faço ésSa observação e, num apêndice, digo 
aos eminentes Senadores, tão liberais no gesto de 
aguardar a indicação dos Líderes até as 6 horas da 
tarde, que já vi, em outras situações inversas, esses 
mesmos líderes solicitarem prorrogação de 48 ho
ras - o que é de bom-senso - para a apreciação de 
uma matéria constitucional nesta Casa 

Por que o açodamento, Sr. Presidente? Por 
que não esperar a decisão da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e, muito mais, a decisão 
do Plenário, que é soberano? · 

Aqui, ninguém quer obstaculizar o direito da 
minoria Queremos apenas, dentro de um entendi
mento que estamos colocando a público, várias ve
zes, compreendendo que o alcance dessa CPI - di
vergindo de V. Ex"- , que possui um entendimento 
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brilhante, e de outros Senadores - não vem ao en
contro dos interesses do País. 

Portanto, agradecemos essa benemerência de 
hora marcada, até às seis horas, para a indicação.' 
Entendemos que deve haver espírito público e com
preensão. Te mos um prazo mencionado pelo Regi
mento, de quarenta e oito horas, para as decisões 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
Por que o açodamento, Sr. Presidente? Timbra aí, 
mais uma vez, e infelizmente sou obrigado a dizer: é 
um oportunismo político, que já tive a ocasião de 
verberar erri alguns pronunciamentos. 

Portanto, Sr. Presidente, retorno ao fulcro da 
minha questão de ordem e a levanto, com base no 
art. 78, entendendo que V. Exª não fez, de maneira 
formal, a designação dos membros que irão compor 
a Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente; peço a palavra para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Exª 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
contraditar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, agora, veio à minha memória 
o pronunciamento do então Deputado José Serra na 
reunião da CPI que iria votar o parecer do Relator 
Amir Lando. Depois de ouvir diversos Parlamentares 
c;la •tropa de choque• do ex-Presidente Fernando 
Collor de Mello alegarem filigranas. jurídicas, erros 
de cvndução do processo para tentar evitar o im
peachment do ex-Presidente, o então Deputado 
José Serra, do PSDB, disse - se não me falha a me
mória - textualmente estas palavras: Não sou advo
gado, mas acostumado a acompanhar os debates . 
nos fóruns relativos à culpabilidade deste ou daque
le réu, a defesa, por não ter aigumentos para defen
der· o réu, procura se pegar justamente nas filigranas 
juridicas, procura se pegar justamente nas filigranas 
relativas à condução do processo, para evitar discutir o 
principal, a questão da culpabilidade ou não do réu. 

Assistimos a isSo na televisão e vimos, tam
bém, que as CPis às vezes servem como palanque 
não só para Parlamentares do PT. 

Neste momento, estamos presenciando o mes
mo comportamento por parte da Bancada do Gover
no, tentando evitar a instalação de uma CP!, criada 
de acordo com o Regimento do Congresso Nacionàl. 
Relembrando o que já foi dito aqui pelo Senadores 
Jader Barbalho, Roberto Freire e por outros Senado
res, a existência da Comissão Parlamentar de In
quérito, como direito constitucional das minorias, a 
partir do momento em que ela é criada de acordo 

com o Regimento do Senado - e ela foi cri_ada a par
tir da leitura de um requerimento com 29 assinatu
ras, portanto, duas além do mínimo regimental 
passa a ser uma vontade da instituição, inde
pendentemente do fato de não ter a unanimidade 
dos Senadores como requerentes. 

Sr. Presidente, sabemos que, à luz do Regi
mento, a questão de ordem do Senador Elcio Alva
res não procede, na medida em que o que está so
brestado não é o funcionamento da CP!, porque esta 
já foi criada e, como V. Ex~. como Presidente da 
Casa, por diversas vezes, fez questão de esclarecer, 
a sua instalação depende apenas dos Líderes e dos 
respectivos membros indicados. O que é sobrestado 
é a decisão sobre a questão de ordem, a decisão 
sobre o recurso, melhor dizendo, relativo à questão · 
de ordem. 

Portanto, Sr. Presidente, e ainda relativamente 
à citação do próprio artigo da designação dos mem
bros, . sabemos que toda a designação relativa a 
membros das comissões, sejam elas permanentes 
ou temporárias, é feita a partir da leitura da indica
ção dos respectivos Líderes. 

De forma que entendemos que não há regi- .. . 
mentalmente nenhuma forma, de acordo com a 
questão de ordem levantada pelo Senador Elcio Al
vares, de impedir a instalação imediata da CPI, caso 
essa seja a vontade dos seus membros já indicados. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Respon
do à questão de ordem levantada pelo Senador El
cio Alvares. 

Quero dizer a S. Ex~ que, com a longa vida pú
blica que tenho, jamais, no exercício do cargo de 
Presidente do Senado, deixarei de cumprir estrita
mente o que determina a lei que guia a todos nós. 
Esta é a minha função. Não tenho nenhuma outra e 
não terei participaçãQ neste cargo, senão a de cum
prir com a minha função. As designações dos mem
bros das comissões, nesta Casa, até hoje, nunca 
deixaram de ser feitas, senão por meio do anúncio 
da Presidência à Casa, e_ pela publicação, no dia se
guinte, no Diátio do Congresso. Jamais se fez, 
nesta Casa, qualquer a10 formal de ofício, nem de 
resolução, designando membros de comissão algu
ma; nem de comissões de inquérito, nem de comis
sões especiais; nem de comissões mistas, ou seja, 
comissão de nenhuma natureza • 

Mas se V. Exª deseja receber a comunicação 
oficial do Presidente que designou os membros das 
comissões, determinarei à Mesa, imediatamente, 
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que comunique por ofício a V. Ex" a designação dos o SR. ELCIO ALVARES- Agradeço a v. Ex" 
membros das comissões. que entenda minhas palavras com a veemência de 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço um Líder de Governo. Não estou pretendendo, de 
a palavra pela ordem. maneira alguma, criar imagem negativa pela inter-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a pretação de V. Ex". Quero deixar claro, Sr. Presiden-
palavra, pela ordem, o Senador Elcio Alvares. te, que se V. Exª entender que o ato de designação 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or- não se formaliza com a publicação, amanhã, dos na-
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, estou mes, então recorro da decisão de V. Ex•. Esta é mi-
formulando requerimento de recurso. nha colocação. V. Ex", ao colocar a matéria, me dei-

Parece-me, se tive um bom entendimento da xou em dúvida 
explicação do Presidente, que S. Ex" entende que Por uma razão até de cautela, já estou exerci-
foi cumpridaa formalidade com a designação. tando o recurso no art. 405, entendendo que se V. 

Na verdade, coloquei -e o fiz de maneira muito Exª publicar amanhã, completa aquela formalidade 
clara, Sr. Presidente, porque consta aí, pela genero- que coloquei na questão de ordem. A simples leitura 
sidade de alguns elementos, concedendo prazo - não quer dizer que já esteja feita a indicação. 
que seria realizada a reunião da Comissão hoje- pa- o SR. PRESIDENTE (José Samey) - A desig-
rece-me. E V. Exª falou muito bem que, após a leitu- nação dos membros da comissão tem sido feita por 
ra do requerimento, ele.será publicado para comple- anúncio do Presidente. 
tara designação oficial. Esse é o entendimento que o SR. ELCIO ALVARES _ E publicação no 
tenho. Diário. 

Então, Sr. Presidente, fiz exatarnente esse re-
querimento por entender que, a partir deste momen- O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Amanhã. 
to, se quiser instalar a Comissão, ainda para com- faz-se a publicação no Diário Oficial da Casa, se al-
pletar a designação de v. Ex", que é um fiel cumpri- guém f.zer errado V. Exª recorre. 
dor do Regimento, terá de haver a publicação con- O SR. ELCIO ALVARES- Mas se esse é o en-
seqüente amanhã, sem o que a Comissão ainda não · tendimento da Mesa, retiro a questão de ordem. 
terá as condições legais, no entendimento de V. Ex", o SR. PRESIDENTE (José Samey) -v. Ex• há 
para funcionar. de compreender que, permanentemente, não é só 

Formulei essa colocação, Sr. Presidente, e se neste caso, vamos adotar este critério para todos os 
não for esse o entendimento que estou exercitando . trabalhos da Casa, das Comissões Permanentes, 
agora, com base no art. 405, quero formular recurso das Comissões Mistas e todas as outras Comissõ-
da decisão de V. Ex' neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" 
deseja que a Mesa faça ofício designando os mem
bros de todas as comissões? 

O SR. ELCIO ALVARES- Quero deixar claro e 
dizer com toda a lealdade que havia um movimento, 
inclusive ouvi alguns pronunciamentos, no sentido 
de que dariam um prazo até às 18h para que fossem 
indicados. 

O S.R. .PR~DENTE (José Samey) . - Não 
pode, absolutamente, a Presidência da Mesa ser en
volvida nesse problema de reunião ou não de comis
são, uma vez que estamos aqui discutindo outro as
sunto. 

O SR. ELCIO ALVARES- Desculpe-me, mas 
falo com toda a sinceridade. Tenho tido nesta casa 

· um comportamento altamente respeitoso em relação 
a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - É reei-
proco. 

es. .. 
O SR. ELCIO ALVARES- Mas é o critério nor-

mal. • 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Se é 
esse o critério que V. Ex" deseja que-seja adotado. 
O critério da Mesa é diferente, mas respeita o crité
rio de V. Ex". 

O SR. ELCIO ALVARES- Mas agradeço. Se o 
entendimento de V. Ex" é esse, penso que a minha 

. questão de ordem estã esclarecida 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O critério 
da Mesa é que a designação se dá por intermédio 
do anúncio feito na Casa 

O SR. ELCIO ALVARES- Com a publicação 
posterior para completar a formalidade da designa
ção. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A partir 
do anúncio na Casa, está designado. A publicação 
do ato, no dia seguinte ..• 
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O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
mantenho a questão de ordem e recorr., com base 
no art. 405. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey' - O recur
so de V. Ex• é aceito e convido o Plenário, porque 
não se tratando de questão regimental e não-consti
tucional não posso ouvir a Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. Tenho que submeter avo
tos do Plenário. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, ape
nas para esclarecer o Líder Elcio Alvares que a reu
nião está sendo convocada para amanhã às 18h. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• 
tem a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 
percebo que o Senador Elcio Alvares formulou 
essa questão de ordem pela sugestão de ser reali
zada a reunião hoje às 18h. Ele propôs que se 
aguarde a publicação dos nomes no Diário Oficial. 
de amanhã. Se for essa a questão, não há proble- -
ma que a reunião seja realizada amanhã, após a 
publicação dos nomes, e com isso não se precisa
ria ter essa decisão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex• 
poderia se dirigir ao Senador Elcio Alvares, porque 
estainos votando não uma questão de talo, mas 
uma questão de direito: se a interpretação do Regi
mento é esta, se só se efetiva a designação dos 
membros de qualquer Comissão da Casa depois da 
publicação no Diário Oficial. 

Quero alertar as Lideranças para o efeito das 
Comissões Mistas das Medidas Provisórias e todas 
as outras Comissões. Estamos tomando uma deci
são grave, que tem importância nesta Casa 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRÉSIDENTE (José Samey)- Tem V. 
Ex" a palavra. .. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te
mos mantido sempre nesta Casa um clima de gran
de entendimento com todos os colegas. A função de 
Líder do Governo às vezes é espinhosa, por enten
dermos que determinados pontos precisam de uma 
sustentação veemente._ 

Agora, todavia, em virtude da reunião que tive 
com alguns Líderes, decidi, em atenção exatamente 

ao clima de entendimento que sempre deve haver 
nesta Casa, ·o seguinte: retiro a questão de ordem e 
a partir de agora iniciaremos uma conversa paralela 
com os Líderes. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado 

o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

REQUERIMENTO N21.274, DE 1995-

(lncluido em Ordem do Dia nos termos 
do art 222, § 2º-, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n"- 127 4, de 1995, do Senador Pedro 
Simon, solicitando, nos termos regi mentais, 
.a inclusão, em Ordem do Dia, de um volo de 
louvor ao Jornal Correio do Povo, de Porto 
Alegre, que comemora cem anos de sua 
fundação, tendo 

Parecer favorável, sob n" 11 O, de 
1996, da Comissão 

-.de Constitulçao, Justiça e Ciciada-
nia. 

Em votação o requerimento. 
. O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a 

palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. 

Exª a palavra 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para enca

minhar a votação. Sém revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, como Relalor da matéria, gostaria apenas 
de ·tazer o registro da importência dessa homena
gem, sobretudo para a trajeiória de luta e resistência 
do Coneio do Povo. 

Trata-se de um jornal que iem um passado, 
uma tradição marcante na vida do Rio Grande do 
Sul e um compromisso cultural como nosso Estado. 
Enfrentou dificUdades há cerca de uma década, 

. mas re'ª-rgueu-se, hoje cresce e pujantemente de
monstra ser uma empresa sólida que está a serviço 
dos interesses coletivos da nossa comunidade gaú
cha 

Portanto, é uma homenagem mais do que me
recida, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (.:José Samey).- Em vota
ção o requerimento. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma questão de ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A ques

tão de ordem é pertinente à matéria que está sendo 
anunciada, ou seja, o Item 2 da pauta? Caso contrá
rio, V. Ex~ não pode levantar a questão de ordem 
neste instante. 

O SR. JOSÉ~ EDUARDO OUTRA - Não, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Exª 
aguardará, portanto, o final da Ordem do Dia 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Pois não, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2: 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Càmara nº-137, de 1992 (n~552/91, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a obri
gatoriedade da fabricação de tratares e 
máquinas agrícolas .com estrutura de pro
teção contra capotagem e outros equipa
mentos de segurança e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer sob nº- 830, de 1995, da Co-
missão · 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas· à proposição até o en
cerramen10 da discussão. 

Em discussão o substitutivo, em turno suple
mentar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão sem-apresentação de 
emendas, o substitutivo é dado como definitivamen
te adotado, nos termos do art 284 do Regimento ln
temo. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 137, DE 1992 

(N2 552, de 1.991, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
fabricação de tratores e máquinas agr!c~ 

las com estrutura de proteção contra ca
potagem e outros equipamentos de segu
rança e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 1 ~ Os tratores agrícolas de rodas fabrica
dos no País ou importados deverão, obrigatoriamen
te, dispor de Estrutura de Proteção Contra C<.;Jota
gem (EPCC), com cinlll de segurança. ou de cabine 
com estrutura e cinto de segurança eficientes para a 
proteção do operador, em caso de capotagem, tom
bamento ou empinamento. 

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste 
artigo: 

I - motocultivadores; 

11 - microtratores (potência mãxima do motor 
inferior a 40 CV-NBR); 

III -tratares especíalízados, cuja aplicação im
peça o uso de EPCC. 

Ar!. ~ Além do disposto no art. 1 ~. os fabri
cantes de tratares agrícolas de rodas, produzidos 
no Brasil ou importados, deverão oferecer siste
mas de freios, luzes, símbolos de sinalização e ou
tros equípamentos especificamente exigidos para 
eles pelas normas de segurança do tráfego em 
vias públicãs. ·· 

Art 3º- Os tratares e máquinas agrícolas, fabri
cados no País ou importados, deverão dispor de 
protetores auriculares para uso do operador e ter 
seus níveis de ruídos emitidos por seus motores 
compatíveis com os fixados pelas normas de segu
rança e higiene do trabalho. 

§ 1Q Os manuais e catálogos que acompa
nham obrigatoriamente os tratares e máquinas 
agrícolas deverão conter informações sobre a ne
cessidade de uso de equipamentos de proteção in
dividual ou de redução do tempo de exposição e 
ruídos, conforme explicitam as normas referidas no 
caput deste artigo. 

§ 22 Os tratores e máquinas agrícolas, para se
rem comercializados no Brasil, deverão dispor de 
um sistema de exaustão de gases de escape que di
rija a fumaça para longe do operador. 

Art 42 As exigências desta Lei se aplicam a 
tratares e máquinas agrícolas que vierem a ser pro
duzidas e/ou importadas a partir de trinta e seis me
ses da data de sua publicação. 

Art. 52 Esgotado o prazo a que se refere o 
art. 42, os modelos de tratares agrícolas de rodas, 
nacionais ou importados, deverão apresentar dapos 
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de testes que comprovem a eficiência da EPCC pro- a inspeção, a produção e a fiscalização 
jetada. de bebidas, autoriza a criação da Comis-

Art 8"- O Poder Executivo incentivará e apoiará são lntersetorial de Bebidas e dá outras 
os programas de pesquisa e experimentação desti- ~providências. 
nados à melhoria das condições de trabalho e de se
gurança dos operadores de tratares e máquinas 
agrícolas. _ _ __ ~ 

Art 70 o Poder Executivo regulame11tará esta 
Lei no prazo de noventa dias, inclusive no que se re
fere a normas e padrões técnicos a serem exigidos, 
os quais deverão ser fixados com a participação das 
entidades e associações representativas dos fabri
cantes de tratares e máquinas agrícolas. 

· Art 8"- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art !J!'. Revogam-se as disposições em contrário. 

O Sr. José Samey, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Teotônio Vilela Rlho, 1"' Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vil~la Filho) -
Item 3: 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Cãmara n" 116, de 1994 (nº- 4.650194, na 
Casa de origem), que dispõe sobre bebidas, 
tendo 

Parecer sob n" 926, de 1995, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a redação do __ 
vencido. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o substitutivo, em turno suple
mentar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, está encer
rada a discussão. 

Encerrada a discussão, sem apresentação de 
emendas, o substitutivo é dado como definitivamen
te adotado, nos termos do art 284 do Regimento ln-
temo. · 

A matéria volta à-Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

SUBSmUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W-116, DE 1994 

, ~ 

!"" 4.650194, na casa de origem) 

Altera a redação da Lei n" 8.918, de 
14 de julho de 1994, que dispõe sobre a 
padronização, a classificação, o registro, 

~ O Congresso ~acional decreta: 
Art 1 o Acrescente-se o seguinte § 4"- ao art. 8"

da Lei n" 8.918, de 14 de julho de 1994, renumeran
do-se os demais: 

1'Art. 5º ........... _ ......... ~---···~------···-----···· 

§ 4"- É permitida a adição de ágUa ria 
elaboração de sucos, desde que em sua 
embalagem conste a percentagem utilizada 
e a expressão suco diluído. 

Art 2~ O art. 8"- da Lei nº- 8.918, de 14 de julho 
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 8"- É facultado o uso da denomina
ção "conhaque•, seguida, obrigatoriamente 
e com igual ênfase, da especificação das er
vas aromáticas ou componentes outros em
pregados, como substância principal do pro
duto desfilado alcoólico que, na sua elabora
ção, não aproveite como matéria-prima o 
destilado' ou aguardente vínica" 

Art 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 4"- Revogam-5e as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Item 4: 

Discussão, em turrio suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº-
71, de 1993, de autoria do Senador Nev Ma
ranhão, que cria o Programa de CréditO Ru
ral Equivalência-Produto, tendo, 

Parecer, sob nº-746, de 1995, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

Em discussão o substitutivo, em turno suple
mentar. (Pausa.) 

A P-esidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 1 º Secretário, Senador Odacir Soar és. 

São lidas as segUintes: 
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EMENDA N•1 - PLEN 

Modifique-se o art. 1• para suprimir do 
caput do art. 42 da Lei n" 8.17 4, de 1991, a 
expreszão e investimento_, suprimindo-se, 
por conseqüência, os parágrafos so· e 6!' do 
mesmo dispositivo. 

Justificação 

1. Não há razão alguma para que o sistema de 
equivalência-produto seja empregado também nos 
financiamentos de investimentos. 

2. Não há, nesse caso, vínculo direto entre a 
utlização dos recursos concedidos, com produto al
gum. 

Por conseqüência, não há risco de o tomador · 
do empréstimo ter modificada a equação econõmi
ca-financeira do contrato por oscilação de preço _de 
algum produto agrícola 

3. Tanto isto é verdade que, no caso de finan
ciamento de investimento, o parágrafo 6" que o Pro
jeto quer acrescer ao art. 42 da Le.L n" 8.17 4/91 pre
tende detenninar que o milho seja usado como parâ
metro da equivalência-produto. 

Isto evidencia inexistir para o tomador, vínculo 
direto entre o custo do financiamento e o produto 
eventualmente·esteja cu~ivando em sua propriedade. 

4. Pela modificação. 
Sala das Sessões, 19 de março de 1996. - Se

nador Bello Parga. 

EMENDA N• 2- PLEN 

Suprima-se o § 42 do art. 42 da Lei n" 8.17 4. 

Justificação 

O referido parágrafo abre exceção ao financia
mento de custeio a grandes produtores. quando es
tas operações excederem ao valor equivalente a 
1 0.000 sacas ce milho. Existe aí evidente contra
senso_ Pennitir~e acesso igual a pequenos e gran
des produtores a financiamentos subsidiados do Es
tado já configura-se política que deve ser evitada em 
nome da função Social do Estado e da racionalidade. 
Além.de g13rar proporcionalmente mais empregos no 
campo, o pequeno produto possui capacidade finan
ceira significativamente mais limitada, o que justifica 
a atuação do Estado no oferecimento de crédito a 
custos compatíveis a sua estrutura financeira 

O parágrafo 4° vai além ao privilegiar o grande 
produtor. Mesmo que este queira contratar um finan
ciamento de valor mais modesto, o parágrafo o indu
za contratar uma operação de valor maior como úni- -
ca forma de ter acesso ao programa Isto atenta não 

só à função social do Estado, mas principalmente à 
racionalidade. · 

Sala das Sessões, 19 de março de 1996. - Se' 
nadar José Eduardo Outra. 

EMÇNDA N• 3-PLEN 

Dê-se ao§ 6" do art 4" da Lei n2 8.174, de 30 
de janeiro de 1991, ·a seguinte redação: 

"§ 6!' As operações a que se refere o 
parágrafo anterior destinar-se-ão aos inves
timentos realizados diretamente na lavoura 
de produtos contemplados pela Política de 
Garantia de Preços ·Mínimos, e guardará 
equivalência ·com o produto a que se destina 
a lavoura." 

Justificação 

O substitutivo aprovado pelo Plenário introduz 
uma série de inovações que ap<7rfeiçoam o projeto 
original. Uma dessas inovações pennite a realização 
de Crédito Rural em Equivalência-Produto para in
vestimentos, o que não estava previsto no projeto 
original. Restringe a obtenção destes financiamentos 
aos mini, pequenos e médios produtores e estabele
ce, como parâmetro de equivalência, o preço do mi
lho. A redação do substitutivo pennite a interpreta
ção de que tal modalidade de investimento não está 
restrito às lavouras dos produtos descritos no caput 
do artigo, pois o parágrafo 5" só faz referência aos 
produtores ali definidos. O parâmetro definido pode, 
•gualrnente, ser aperfeiçoado substituindo-se o milho 
pelo produto a ser efetivamente cu~ivado pois, caso 
contrário, podemos ter uma defasagem entre a va
riação-do preço do milho e a receita obtida com a 
produção. Para evitar o possível prejuízo ao agricul
tor, a emenda propõe como parâmetro de equivalên
cia o próprio produto a que se destina a lavoura 

Sala das Sessões, 19 de março de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra. 

(À Comissão de Assuntos Econômi-
C05) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)_
Com a apresentação de emendas, a matéria volta à 
Comissão de Assuntos Econômicos para exame das. 
mesmas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
ltem5 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substilutivo ao Projeto de Lei do Senado n2 
5, de 1995-Complementar, de autoria do Se
nador Pedro Simon, que acrescenta pará-
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grafo ao art 38 da Lei nQ 38 da Lei nQ 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, para excluir do 
benefício do sigilo bancário as pessoas que 
menciona, tendo 

Parecer sob nº- 927, de 1995, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a nxlação do 
vencido. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1~ Secretário em exercício, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO W 251, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 258 do Regimento Interno, 

requeiro a tramitação em conjunto dos Projetas de 
Lei do Senado nQs. 5, 7 e 219, de 1995, por tratarem 
de matéria versando o mesmo assunto. ·· ·· 

Sala das Sessões, 19 de março de 1996. - Se
nador Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho) -
Em votação o requerimento. 

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, peço a 
palavra, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Teotónio Vilela Filho) -
Tem V. Ex~ a palavra 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, se esse projeto já foi aprovado na pri
meira votação e está agora sendo votado em turno 
suplementar, é possível ainda pedir que tramite em 
conjunto com outros projetes? 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -. 
Nobre Senador Pedro Simon, o art 258 do Regi
mento Interno, que trata da tramitação conjunta, diz 
o seguinte: 

Art 258. Havendo, em curso no Sena
do, dois ou mais projetas regulando a mes
ma matéria, é líc~o promover sua tramitação 
em conjunto, mediante deliberação do Ple
nário, a.requerimento de qualquer comissão 
ou Senador. 

O SR. PEDRO SIMON - Parece-me, Sr. Presi
dente, evidente - pelo menos assim fiquei sabendo -
que se utiliza esse artigo quando estão em tramita
ção vános projetas que tratam da mesma matéria ... 

Mas este, Sr. Presidente, já foi votado é apro
vado por unanimidade. Agora estamos apenas fa
zendo um referendum, pois que é o turno suple
mentar. De repente, depois de já ter sido aprovado, 
na votação em turno suplementar, que é uma mera 

confirmação do que já foi feoo, pedir-se que tramite 
de novo! Sinceramente, com todo o respeito, à as
sessoria de V. Ex•, entendo que se está cometendo 
um grave erro, Sr. Presidente. Já houve pedido para 
tramitação simultãnea de vários projetes, para se-

. rem analisados juntos. Esse projeto já esteve naCo
missão e foi analisado com outros projetas; foi apre
sentado um substitutivo, aprovado no. plenário por 
unanimidade. A Mesa o apresenta agora tão-somen
te para ser votado em turno suplementar e vão pedir 
a anexação a esse projeto? Sinceramente, é a pri
meira vez que me deparo com uma solicitação des
sas, que me parece um equivoco, Sr. Presidente. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Antes de conceder-lhe a palavra, nobre Senador Ro
berto Freire; informo ao PlenáriO que há requerimento 
assinado pelo Senador Vilson KleinObing. O Plenário 
pode decidir sobre a sua retirada ou não, já que há ou
tros projetas e o Regimento não faz distinção. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hou
ve uma decisão recente sobre a questão da:CPI, e a 
Mesa, de forma correta, não aceitou a solicitação fei
ta pelo Senador Hugo Napoleão, considerando inep
to o seu pedido. 

Esse é um requerimento que a Mesa não po- . 
daria aceitar, porque tal projeto já foi aprovado em 
turno suplementar e, nessa fase, não se admite mais 
emenda Como, então, vai-se admitir outra tramita
ção? Realmente não estou entendendo nada Tenho 
a impressão de que esse requerimento tinha que ser 
in limine rejeitado pela Mesa, não tinha nem que 
ser submetido a voto. 

Nós já aprovamos o projeto. O turno suplemen
tar é mera formalidade, não se apresenta nem 
emenda No entanto, quer-se proceder à outra trami
tação sem sabermos qual o objetivo. Esse requeri
mento é inepto. Julgo que a Mesa não deveria nem 
aceM-lo; e, se o fizer, que submeta ao Plenário e 
que o rejeitemos. 

O SR. PRESIDENTE (T eot:>riio Vilela Filho) -
Nobre Senador Roberto Freire, a Mesa não poderia 
rejeitar o requerimento. No entanto, regimentalmen
te, o Plenário pode apresentar emenda de mémo no 
turno suplementar. 

Estamos .tratando de projeto de lei, art.. 284 do 
Regimento, nobre Senador Roberto Freire. · 

Continua em discussão a matéria. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Para uma questão de ordem, com a palavra o Sena
dor José Eduardo Outra 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente. o item 5, de acordo com os Avulsos, 
det~-mina que vamos votar Parecer sob nº- 927/95, 
da Comissão Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

diz: 
O art 48 do Capítulo 11 do Regimento lntamo 

"Art. 48. Ao Presidente compete: 
( .............................. _ ............... _, ___ .) 
11 - impugnar as proposições que lhe 

pareçam contrárias à Constituição, às leis, 
ou a este Regimento, ressalvado ao autor 
recurso para o Plenário, que decidirá após 
audiência da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania;" 

No nosso entendimento, esse requerimento é 
uma proposição ·contrária ao Regimento. O que estã 
em votação é a redação do vencido em turno suple
mentar. Então, não cabe um requerimento para vol
tar tramitar a matéria nesta fase em que se encon
tra. 

Esta questão de ordem é no sentido de que a 
Mesa impugne o requerimento apresentado pelo Se
nador Vilson Kleinübing. 

. O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Nobre Senador José Eduardo Dutra, a Presidência 
entende que o Regimen!o não faz distinção. 

Vamos colocar em votação o requerimento. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Peço a palavra 

pela ordem, Sr. Presidente. . 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra a V. Exª. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) - Sr. 
Presidente, visando a fixar uma posição -a respeito 
do procedimento da Mesa do Senado, esta matéria 
foi votada pelo Plenário e já deveria estar na Mesa 
da Cãmara dos Deputados para ser apreciada Não 
cabe mais nenhuma resolução sobre matéria votada 
e decidida no plenário do Senado. Todavia, como as 
coisas aqui estão acOntecendo de forma extraordi
nária, que seja votado pelo Plenário e que este, pro
gressiva e persistentemente, caminhe enterrando e 
desvalorizando o Senado da República. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Em votação o requerimen!o do Senador Vilson Klei-
nübing. . -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE) - Não, 

Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

V. Ex!! pode requerer verificação de quorum, nobre 
Senador Rober!o Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE - V. Ex!! não pode, 
simplesmente por olhar. constatar que a maioria 
está de pé e dizer que a matéria foi aprovada · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) -A maio
ria se manifestou contrariamente, Sr. Presidente. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Basta olhar. Não 
é possível isso. Não é preciso pedir verificação de 
quorum. Quem pede é o vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
V. Exª tem razão. Vamos fazer uma verificação no
minal. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Não. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidenta, ninguém pediu verificação nominaL Bas-
ta contar os que estão de pé. · 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência irá repetir a votação. . . . 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimen
to do Senador Vilson Kleinübing queiram permane
cer de pé. (Pausa) 

Pela avaliação das Uderanças ... 
O SR. ROBERTO FREIRE- Não, não. 

O SR. PRESIDENTE (Teo!onio Vilela Filho) -
Então, V. Ex• peça verificação e nós a faremos ime
diatamente. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
.sendo assim, não peça a ninguém para levantar ou 
sentar, se não aos líderes. V. Exª não pode estar fa
zendo aqui brincadeira de sentar ou levantar. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Senador Roberto Freire, V. Exª sabe que eu jamais 
faria qualquer brincadeira que fosse no exercício da 
Presidência do Senado. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Mas V. Ex• está 
mandando sentar e levantar, quando só importa o 
voto dos Líderes. . 

O SR: PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Porque a votação é simbólica, nobre Senador Ro
berto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Mas é simbólica 
de todos os Srs. Senadores e não dos líderes. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
As Lideranças têm uma postura simbólica 

Votação nominal do requerimento. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 

lugares. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra a V. Ex'. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - No início da tarde, 
registrei a minha presença; depois houve outro re
gistro, mas não de votação, e o .neu nóme não está 
registrado agora 

Gostaria de ser esclarecido sobre isso, e talvez 
outros Senadores também. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Senador Eduardo Suplicy, a justificativa é a seguin
te: caiu o sistema, e o Presidente José Samey, que 
estava na direção dos trabalhos no momento, pediu 
que os Senadores reafirmassem as suas presenças; 
mas aqueles que o fizeram anteriormente têm a sua 
presença validada, como é o caso de V. Ex•. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. . 

O SR. PRESIDENTE (Teotonió Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Enquanto V. Ex• ulti
ma os preparativos para esla votação, neste peque
no intervalo de uma sessão tão dinãmica e plena do 
debate democrático, não posso deixar de interpretar 
um sentimenlo ·da Bancada de Santa Catarina, com 
a generosa compreensão de V. Ex~. · 

Em meu nome e também dos Senadores Casil
do Maldaner e Vilson Kleinübing, peço a compreen
são de todos para registrar a presença, na tribuna 
de honra, de dois ex-Governadores do nosso Esta
do: Dr. Ivo Silveira .e Dr. Colom!>o Sanes, exemplos 
de vida pública ilibada, de dedicação à causa públi
ca; exemplos para nós, que jã governamos o Esta
do, e para a sociedade catannense. 

Com a compreensão de V. Ex•, é meu dever 
fazer esse registro. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
Os Srs. SenadoieS jã podem votar. 

O SR. JoS~ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (T eolonio Vilela Fnho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na minha opi
nião, estamos chegando a uma situação muilo peri
gosa para a democracia neste Senado da Repúbli
ca. Estamos passando por cima de regras e I ementa-

res que regem o funcionamento desla Casa median
te a utilização de maiorias. 

O Regimenlo é claro quando estabelece regras 
para o turno suplementar. 

Do Turno Suplementar 

Art. 284. Não sendo oferecidas emendas na 
discussãn suplementar, o substitutivo serã dado 
como definitivamente adotado sem votação. 

O que estava na pauta era simplesmente a vo
tação da redação do vencido. Apresentamos um re
querimento como um subterfúgio, simplesmente 
para a matéria não ser encaminhada à Cãmara dos 
Deputados. 

Penso que as pessoas que não são favoráveis 
ao projeto deveriam votar contra ele e afirmar publi
camente: "Sou contra quebrar o sigilo bancário para 
polítioos.• Mas, utilizarem-se de uma filigrana ilegal, 
do ponlo de vista do Regimento e da democracia, é 
um absurdo! 

Acredito ser um absurdo, inclusive, que o Pre
sidente da Casa não tenha acalado uma questão de 
ordem que lhe dava plenos poderes para rejeitar o 
requerimento. 

Conforme diz o art. 284 do RegimentO, esta
mos em turno suplementar de uma matéria; não fo
ram apresentadas emendas; portanlo, o substitutivo 
está, conseqüentemente, aprovado sem volação. 

Não cabe outro requerimenlo, Sr. Presidente. 
Entendemos até que não precisaríamos estar enca
minhando votação deste requerimento; é uma atri
buição da Mesa 

Estamos chegando a uma situação muito peri
gosa para o funcionamento das institUições demó
crãticas. Maioria, sim. Mas, utilizar-se de uma maio
ria circunstancial para quebrar todas as regra5 de 
funcionamento de urna Casa legislativa, sinceramen
te, não sei onde vamos parar, Sr. Presidente! 

Insistimos na questão de ordem. Mas, se este 
requerimanto absurdo, esdrúxulo, que vai contra o 
Regimento for colocado em votação, não teremos 
outra aHemativa a não ser encaminhar contra 

O Sr. Edison Lobão - Sr. Presidente, peço a 
palavra para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para contra
ditar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, entendo que V. Ex" decidiu corre
lamente ao admitir a votação deste requerimento. 

E como se vota um requerimento'Z No art. 292, 
diz-se que a votação se farã de maneira simbólica 
ou nominal. 
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Art 293 - No processo simbólico ob
serva-se-ão as seguintes normas: 

11 - o voto dos Lideres representará o 
de seus liderados presentes, permitida a de
claração de voto em documento escrito a 
ser encaminhado à Mesa para publicação; 

É tradição desta Casa que os Lideres, todos os 
dias, votem aqui por suas Bancadas. Ouándo um Sr. 
Senador, com o amparo do Regimento, não concor
da com a votação dos Lideres, solicita a votação no
minal e V. Exª defere. 

Portanto, V. Exª não cometeu nenhum desatino 
ao aceitar o voto das Lideranças do PMDB e do 
PFL, que representam a maioria desta Casa, como 
válida neste momento. 

Venho, dessa forma, em socorro a V. Ex~. com 
base no Regimento Interno desta Casa 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO -A Presidên
cia agradeCe as palavras do Senador Edison Lobão. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO- Concedo a pa
lavra oo robre Sena:lor Roberto Freire para Clll"llla:lia". 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Para 
contraditar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, gostaria de solicitar a V. Exª 
que, no exercício da Presidência, levando-se em 
consideração o que foi dito pelo Senador Edison Lo
bão, peça que somente os Lideres se manifestem e 
não o Plenário. Quero dizer exatamente isso. 

Interprete o Regimento Interno como quiser, 
até porque está sendo interpretado à vontade. 
____ Q Líder do f'T demonstrou, claralllertt~. _qt.J!l, 
em turno suplementar, está-se cometendo uma 
transgressão ao Regimento. 

E, ao pedir para que lodos se manifestem, pas
so a crer que serei contado, como todos os outros 
que tomaram a mesma atitude. Foi nesse sentido 
que disse que parecia ser uma brincadeira, pois sen
ta-se e levanta-se ·e isso nada vale porque, depend
endo do Líder, nãq precisa olhar para mais ninguém 

Levantei a questão apenas nesse sentido. In
terprete como queira o Regimento. Quando pedir um 
posicionamento dos Senadores, peça apenas aos 
Lideres e não a todos os outros. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Alho)- A 
Presidência esclarece ao Plenário que, no caso de o 
requerimento ser rejeitado, será aplicado o art 284, 
do Regimento Interno, que diz o seguinte: 

Não sendo oferecidas emendas. na discussão 
suplementar, o substitutivo será dado como definiti- · 
vamente adotado sem votação. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
houve emendas? 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Não houve emendas. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Então, por que 
não se aplica o art 284 do Regimento Interno? 

O SR. PRESIDENTE (Trotonio Vilela Filho) -
Porque há um requerimentO. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Mas que requeri
mento, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (T eotonio Vilela Riho) -O 
requerimento do Senador Vilson Kleinct>ing. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Mas é requeri
mento para quê? Trata-se de emenda? 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Trata-se de um requerimento para tramitar em con
junto com os outros projetos. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
mas não há mais tramitação. Se não houve emenda, 
ele é considerado aprovado de acordo com o art 
284. Se houvesse emenda, claro que iríamos discu
ti-ta Sem emenda, automaticamente considera-se 
aprovado. Aí, há um requerimento para tramitação. 
Tramitação de quê? 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 
paiavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Com a palavra o Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, trata-se de matéria muíto delicada, 
aprovada quase por unanimidade e que será votada 
agora Por casualidade, será votada em cima de 
uma <l9Ci5ão de se requerer uma CP r para investíQar 
o Sistema Financeiro. 

O que diz este projeto? V'osa a terminar com o 
sigilo bancário, o que foi solicitado por uma série de 
entidades e pessoas aqui relacionadas. Durante a 
apreciação, houvE). um longo debate; o projeto trami
tou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia e foi apresentado um st.bstitutivo, que foi aceito 
pelo Plenário. Está voltando agora para quê? Para 
uma votação suplementar. E o que diz o Regimento, 
no seu art nº- 284? 

Art 284 -"Não sendo oferecidas emen
das na discussão suplementar, o substitutivo 
será dado como definitivamente adotado 
sem votação. • 

V. Exª diz que há uma proposta de se anexa
rem outros projetes. Mas não se trata de emenda, 
Sr. Presidente. Isso poderia e deveria ter sido feito 
no primeiro turno, na primeira votação. Poderia ter 
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sido sugerido que fosse anexado este projeto a outros O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
que já estavam em andamento. mas isso 1100 foi feito. Pela ordem, com a palavra, o Senador Lúcio Alcân-

Agora, estamos na votação do turno suplemen- tara 
tare, no caso da existência de emenda, discute-se a O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela 
mesma, senão o projeto é dado como aprovado. V. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Ex~ não deveria ter colocado em votação esta maté- como o projeto, que-é objeto do requerimento do Se-: 
ria Devoma ter mencionooo qt.'e, de acordo cnm o nador Vilson Kleinübing, é de minha autoria, desejo, 
art r? 284, não tendo sido apresentadas eme .. das, antes que seja prosseguida a votação, prestar um 
considera-se aprovado o projeto. esclarecimento ao Plenário. 

A seriedade desta matéria se dá no momento Em primeiro lugar, sinto-me muito à vontade, 
em que estamos votando. Instalamos uma CPI para porque votei favoravelmente ao projeto do Senador 
cuidar do sigilo dos outros; inventar de anexar o que Pedro Simon, na Comissão e aqui, no primeiro tur-
não foi feito na hora oportuna, querer prorrogar, no. E a votação foi nominal, portanto facilmente 
transferir, não votar agora, começa com o pé es- identificável. De forma que o requerimento do Sena-
querdo a nossa CPI. E.vai ficar mal, em vptação no- dor Vilson Kleinübing tinha esse mérito. 
minai, votarem de outra maneira · Aliás, quando da votação do projeto do Sena" · 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - dor Pedro Simon - e estou à vontade para falar so-
Em votação o requerimento. bre isso, porque votei favoravelmente ao projeto -, 

O SR. VILSON KLEINüBING - Sr. Presidente, muitos Senadores manifestaram o desejo de ter um 
peço a palavra pela ordem. projeto mais completo, mais abrangente, que exami-

0 SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - nasse também outros aspectos da questão, igual-
Concedo a palayra ao Senador Vilson KleinObing, mente relevantes, como os do Senador pedro Si-
autor do requerimento. mon. 

O SR. VILSON KLEINüBING (PFL-$C. Pela O projeto de minha autoria foi apreciado na Cc-
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, !ui missão de Constituição, Justiça e Cidadania, com 
o autor desse requerimento baseado em solicitações parecer favorável do Senador Jelfarson Peres, e a 
que foram feitas à Liderança do Governo para que Liderança do Governo houve por bem pedir essa Ira-
essa matéria tramitasse em conjunto com outros mitação em conjunto. Quero prestar esses esclareci-
projetos importantes, como é o caso do projeto do mentos, porque o projeto é de minha autoria Não 
Senador Lúcio Alcântara, que está nesta Casa, e é estou aqui para fazer comparação quanto à qualida-
muito mais completo que este apreciado hoje. Este de do projeto. Fiz o que me parecia razoável, o que 
tem um único objetivo: quebrar sigilo bancário de ho- me parecia bom, e sUbmeti o projeto à tramitação e 
mens públicos, com mandato, ou de pessoas que conseqüentemente à audiência de todos os Srs. Se-
exerçam a !unção de administração plblica, ao pas- nadares, nos órgãos técnicos e no Plenério. 
so que o projeto do Senador Lúcio Alcântara e ou- Quero apenas dar esse esclarecimento, inclusi-
tros vê essa questão de uma maneira muito mais ve devo dizer também que, se o requerimento do 
global, vê isso com uma responsabilidade adequada Senador Vilson Kleinübing fosse submetido à vota-
para todos nós e para o País. ção, iria votar com ele; mas já que S. Exg o retira, · 

confirmarei o meu voto no primeiro turno aprovando 
o projeto de autoria do Senador Pedro Simon. 

Fiz isso como Vice-Lider do Governo, sem en
trar no mérito da proposição. Agora, se os Srs. Se
nadores entendem que nós, neste momento, deve
mos abrir o sigilo bancário só das pessoas que exer
cem mandato ou que estão na administração públi
ca, retiro o meu requerimento, porque ele não está 
entrando no mérito da proposição. O que eu deseja
va com o meu requerimento era que o Senado exa
minasse com cautela esSa questão. Pelo que estou 
vendo, o único que ainda está pensando dessa ma
neira é o Senador Vilson Kleinübing. Portanto, retiro 
o meu requerimento. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1~ Secretário em exercício, Senador Odacir Soares. 

E fido o seguinte • 

REQUERIMENTO N" 252, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2><, a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n" 251, de 1996. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1996. - Se
nador Vilson Kleinübing. 
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O requerimento é deferido de acordo com o art. 256 
do Regimento Interno. _ 

Encerrada a discussão, sem emendas, a maté
ria é dada como definitivamente adotada, sem vota
ção, nos termos do art. 284 do Regimento Interno. 

A matéria vai à Cãmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo áprovado: 

SUBS11TU11VO AO PROJETO DE LEI DO 
SENADO N" 5, DE 1995- COMPLEMENTAR 

Acrescenta os §§ 8" e 9"- ao art. 38 
da Lei n~ 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, excluindo do sigilo bancário as 
operações e serviços realizados por 
agentes públicos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1Q O art 38 da Lei ~ 4.595, de 31 de de

zembro de 1964, passa a vigorar acrescido dos se
guintes §§ 8º- e 9": 

"§ 8º- O sigilo a que se refere o caput 
deste artigo não abrange as operações e 
serviços que tenham como sujeitos ativqs ou 
passivos os agentes públicos. 

§ 9" Para os efeitos desta Lei são con
siderados agentes públicos: 

I - os membros dos Poderes Legislati
vo, Executivo e Judiciário, do Ministério Pú
blico e dos Tribunais de Contas, inclusive 
Ministros e Secretários de Estado, Secretá
rios de Município e Suplentes de Senadores; 

11 -todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente e sem remuneração, por 
eleição, nomeaÇão, designação, contratação 
ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato ou cargo, emprego ou fl.n
ção, na administração direta ou indireta, in
clusive autárquica e fundacional, de qual
quer dos Poderes da União, dos Estados, 
dos Municípios, e do Distrito Federal, bem 
como em .empresa incorporada ao patrimô
nio público -ou em entidade para cuja criação 
ou custeio o Erário haja participado com 
mais de cinqüenta por cento do patrirnônio 
ou da receita anual." 

Art 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 32 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Teo!onio Vilela FHho) -
Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n" 13, de 1996 (apresentado 
como conclusão do Parecer ~ 65, de 1996, 
da Comissão de Assuntos Económicos), que 
altera o art 5" da Resolução n" 68, de 1993, 
que autorizou a celebração de acordo-qua
dro entre a República Federativa do Brasil e 
o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD (Banco MUOdiãl), 
relativo ao Programa Pilolo para a Proteção 
das Florestas Tropicais do Brasil. 

Ao projelo não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art 235, inciso 11, item I, do Regimento ln
temo. 

Passa-se à discussão em turno único. 
Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge 

para discutir a matéria 
O SR. COU11NHO JORGE (PSDB-PA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr%. e Srs. Senadores, o projeto visa a alterar a Re
solução ~ 68 do Senado Federal, que autorizou o 
acordo entre o Brasil e o Banco Mundial, para o fi
nanciamento do Programa Piloto para a Proteção 
das Florestas Tropicais. 

Quero lembrar que esse programa é considerá-
. do o maior programa ambiental do mundo financiado 
pelo Banco Mundial. Foi aprovado em função da dis
cussão dos países considerados ricos, no ano de 
1990, em Houslon, quando se concebeu um grande 
projeto de 1 bilhão e 500 mil dólares, em favor do 
desenvolvimento sustentável das florestas tropicais. 

Lamentavelmente, essa proposta só foi aprova
- da de forma definitiva em 1992, quando da realiza
ção da grande conferência mundial Rio 92.- Como 
primeiro Ministro, responsável pela implantação no 
Ministério do Meio Ambiente, tive o privilégio de de
talhar os projelos que compõem o pi'ogràma e vê-lo 
aprovado por este Senado Federal em 1993. 

Quero lembrar ainda que é um programa fun
damental para a Amazônia, envolvendo, entre outros 
projetos, o zoneamento ecológico-econômico, o tra
tamento das reservas indígenas, as florestas nacio
nais da região, lHecuperação de áreas degradadas, 
a implantação de centros de excelência na Amazô
nia, o INPA, o Museu Emilio Goeldi, e outros proje
tas fundamentais voltados à experimentação tecno
lógica em favor do meio ambiente na Amazônia, 
como é o caso dos projetos demonstralivos. 

Quero, Pórtanto, ratificar a posiçOO cfo· Relator, 
Senador Jefferson Peres, ao aprovar proposta que, na 
verdade, altera apenas o art 5" da referida resolução, 
!ornando-a mais operacional, permitindo a participação, 
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além do Ministério do Meio ArrtJiente, do Ministério 
de Ciência e Tecnologia e do Ministério da JLStiça 

Portanto, é uma correção eminentemente ope
racional e importante para viabilizar, para acelerar a 
execução desse programa, que é importante para o 
meio ambiente brasileiro e particularmente para a ~ 
Amazônia. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio 11ilela Filho) -
Continua em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. . 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

ltem7: 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Resolução nº- 14, de 1996 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº- 66, de 1996, 
da Comissi'io de Assuntos EC<lnõmicos), que 
autoriza o Governo do Estado do Rio Gran
de do Sul a assumir as dívidas da Caixa 
Económica Estadual junto à Caixa Económi
ca Federal e à União, no valor de sessenta e 
oito milhões, cento e trinta e dois mil, sete
centos e oitenta e quatro reais e sessenta e 
quatro centavos. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, f do Regimento Interno. 

PãSsa-se à discussão do projeto-eir. turno ~úni
co. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação c projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria. vai à Comissão Diretora para recla-

ção final. · 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

ltem8 

PROJETO DE L!:l DO SENADO NQ 79, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento nº-1.524, de 1995) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado nº- 80, de 1995) 

Projeto de Lei do Senado nº- 79; de 
1995, de autoria do Senador Waldeck Orne-

las, que dispõe sobre a distribuição dos re
cursos do Salário-Educação e dá outras pro
vidências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu-
cação) . 

Nos termos do art 140, b, do Regimento lnter
r.o, designo o nobre Senador Antonio Carlos Valada
res para proferir parecer, em substituição à Comis
são de Educação. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Sr% 
e Srs. Senadores: As ProposiÇÕes em epígrafe têm 
como objeto a contribuição social do salário-educa
ção, prevista pela Constituição Federal, em seu art. 
212, § 5", como fonte adicional de financiamento do 
ensino fundamental. Ambos os Projetos propõem 
modificaÇÕes no Decreto-Lei nº- 1.422, de 23 de ou
tubro de 1975, que dispõe sobre a matéria. 

Dois principais aspectos são tratados pelas 
ProposiÇÕes: a distribuição dos recursos do salário
educação entre a União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios; e a estipulação de critérios para 
a distribuição destes recursos. 

De acordo com o Decreto-Lei nº- 1.422/75, dois 
terços dos recursos do salário-educação são desti
nados aos Estados, Territórios e Distrito Federal, en
quanto um terÇo é ádministrado pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Desta 
cota federal, 25% devem ser destinados aos Municí
pios, conforme determina o Decreto nº- 88.34 7/83. 

·o Projeto de Lei nº- 79/95 estabelece que o 
FNDE, gestor do salário-educação, deverá destinar 

- 90º/ô do saü rr.ontante aos- Municípios. -Os rest..antes 
1 Oo/o serão destinados a atividades do próprio Minis
tério da Educação e do Desporto relacionadas ao 
ensino fundamental. Da primeira parcela, 70% serão 
automaticamente enviados na proporção da popula
ção entre 7 a 14 anos de cada Município, segundo 
levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O valor restante terá sua aplica
ção orientada segundo critérios de esforço e eficiên
cia, estabelecidos periodicamente. 

Já o Projeto de Lei nº- 80/95 divide meio a meio 
o montante dos recursos do salário-educação entre 
os Estados e 6 Distrito Federal, de um lado, e os 
Municípios, de outro. A atribuição das cotas seguirá 
os critérios de rateio fixados para o Fundo de Partici
pação dos Estados (FPE) e o Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). ~ 

No que se refere às condiÇÕes para as transfe
rências de recursos do salário-educação aos Municí
pios, o PLS 79/95 estabelece quatro itens, enquanto 
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o PLS 80195 estipula apenas dois. Há apenas uma 
coincidência, que é a exigência do cumprimento da 
aplicação mínima do total da receita de impostos na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, de acor
do com o 2rt. 212 da Constituição Federal. 

Os Projetas de Lei em análise estabelecem, 
ainda, outras deciSÕes relativas ao salário-educa
ção. O PLS 79/95 define, por exemplo; o prazo de 
quinze dias para o repasse de recursos aos Municí
pios. O PLS 80/95, por sua vez, prevê a possibilida
de da edição de normas complementares à matéria 
pelo Tribunal de Contas da União. 

É possível identificar algumas semelhanças en
tre as duas iniciativas. Inicialmente, há o desejo de 
valorizar a ação municipal na oferta do ensino obri
gatório. Sem dúvida, estão as administrações muni-~ 
cipais mais próximas da população. Portanto, podem 
elas avaliar com maior precisão as necessidades so
ciais da comunidade, inclusive quanto à oferta dos 
serviços educacionais básicos. É antiga a reivindica
_ção por parte dos Municípios de uma parcela própria 
do salário-educação. Sua implementação pode, as
sim, ser considerada inadiável. 

Outro ponto de coincidência das Proposições 
diz respeito à adoção de critérios técnicos e univer
sais para as transferências dos recursos do salário
educação, com o objetivo de evitar a adoção de pro
cedimentos aleatórios e políticos, o que infelizmente 
ainda costuma ocorrer. Finalmente, as iniciativas 
parlamentares em exame propõem ·a agilização nas 
transferências dos recursos entre as esferas de go
verno. 

É preciso, contudo, fazer alguns reparos ao 
conteúdo das Proposições.~ Inicialmente, julgamos 
ser desaconselhável minimizar o papel da União no 
gerenciamento dos recursos do salário-educação, 
como defende o Projeto de Lei n" 80/95. É dever 
constitucional da União prestar assistência-técnica e 
financeira aos membros da Federação. Sua ação 
supletiva tem importante papel a..desempenhar na 
prc noção de maior eqüidade no ensino fundamen-
12 . Por isso mesmo, também não parece ser conve
niente adotar como critério primordial na redistribui
ção de recursos pela União a rigidez de um dado es
tatístico que tende a ignorar o empenho dos gover
nos subnacionais em relação ao ensino fundamen
tal, como preconiza o Projeto de Lei n" 79195. 

Por outro lado, não se deve ignorar o fato da 
grande atuação dos Estados no ensino fundamental. 
De acordo com dadõs de 1991 do Ministério da Edu
cação e do Desporto, mais da metade da rede públi
ca deste nível de ensino é mantida pela esfera muni-

cipal, enquanto apenas menos de um terço das ma
triculas se encontram na rede estadual. Alguns Esta
dos mantêm de 70 a 80% das matrículas de ensino 
fundamental em seus territórios. E isto ocorre vinte 
anos após a previsão da municipalização do ensino 
de 1 2 grau pela Lei n" 5.692/71. Portanto, ainda que 
se defenda a municipalízação do ensino fundamen
tal, não se pode ignorar essa realidade, de imprová
vel reversão a médio e curto prazos. Além disso, al
gumas experiências estaduais mostram apossibili
dede de se promover a descentralização da oferta 

~ ~do ensino obrigatório sem necessariamente acom-
panhá-la da municipalização. ~ ~ 

Os dois Projetas em análise merecem acolhi
mento. Contudo, apresentamos um Projeto Substitu
tivo, dada a necessidade de se procurar um maior 
equilíbrio entre a União e os entes federados na ma
téria. Foi preciso buscar um ponto de convergência 
quanto ao valor da cota a ser atribuída a cada esfera 
administrativa, assim como aos critérios das transfe
rências. Para isso, procurou-se compatibilizàr a pre
sente matéria com as propostas que vêm sendo dis
cutidas na Casa sobre a nova Lei de Oiretrizes e Ba
ses da Educação. Finalmente, consideramos mais 
produtivo apresentar uma proposição que defina 
uma nova lei sobre o salário-educação e não propor 
uma nova rectação para alguns dispositivos da lei vi
gente. 

O Substitutivo propos!o assegura que pelo me
nos 70% dos recursos líquidos do salário-educação 
serão destinados em cotas aos Municípios, sendo 
40% distribuídos pela União e o mínimo de 30o/o_re
passados pelos Estados. A cota estadual é fixada 
em 60% dos recursos líquidos, porém, a exigência 
de transferência do mínimo de metade deste valor 
aos Municípios abre caminho para uma descentrali
zação negociada entre os governos estadu;;~is e mu
nicipais. Todas as transferências intergovemamen
tais obedecerão a fórmula de conhecimento público, 
que deverá inClui r a matricula no ensino fundamental 
assegurada pela entidade federada, o seu déficit de 
escolaridade no ensino fundamental, o inverso da 
sua receita tributária per capita e, finalmente, um 
prêmio de estímulo ao esforço despendido em favor 
do ensino fundamental, conforme parâmetros quanti
tativos e qualitativos. 

Fica penmitida ainda uma dedução de até 4% 
dos recursos do salário-educação para iniciativas do 
Governo Federàl na área de pesquisa educacional e 
avaliação nacional do rendimento escolar, -vincula
das ao ensino fundamental. Entretanto, o mais rele
vante papel que se propõe à União é o de estaQele-
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cer a fórmula responsável pela determinação das 
cotas que cada entidade federada deverá receber, 
de acordo com as diretrizes definidas na lei. 

Quanto às condições impostas para que os 
Municípios recebam suas cotas, o Substitutivo aco
lhe as sugestões dos Projetes em epigrafe. t: pro
posta, ainda, a nova condição de vingular o recebi
mento de recursos ao cumprimento da capacidade 
de atendimento, com o objetivo de desestimular a 
atuação dos Municípios em áreas éducacionais que 
não lhe competem e de coibir a transferência, para 
os Estados, de atribuições próprias da esfera muni
cipal. 

Com essas definições, o Substitutivo proposto 
procura manter os objetivos do PLS 79/95 e 80/95 
que visam: _ - - -

1. valorizar a ação do município no ensino fun
damental, em respeito à Constituição Federal; 

2. estabelecer crttérios técnicos e universais de 
distribuição dos recursos; 

3. promover a agilização e a eqüidade nas 
transferências intergovemamentais. 

t: preciso esclarecer que o Substitutivo propos
to tem como meta contribuir para as discussões so
bre a forma mais adequada de se racionalizar a dis
tribuição dos recursos da contribuição social do salá
rio-educação. Diversos projetes de lei sobre a maté
ria foram apresentados nos últimos anos no Con
gresso Nacional. Um deles, de autoria do ex-Sena
dor Jorge Bomhausen, foi aprovado no Senado Fe
deral em 1990 e tramita desde então na Câmara dos 
Deputados, como Projeto de Lei ~ 4.900-A, de 
1990, ao qual, ainda, foram apensadas diversas pro
posições sobre o assunto da iniciativa de membros 
daquela Casa. 1\Jão se quer equi, em virtude da 
aprovação deste Projeto pelo Senado, ignorar a 
existência de um. trabalho em fase mais adiantada; 
tampouco caberia restringir o desenvolvimento de 
novas tentativas de oferecer soluções à matéria, 
como as que ora analisamos. O que se busca neste 
Parecer é valorizar o enriquecimento do debate so
bre o tema, a -fim de proporcionar a aprovação de 
uma lei compatível cpm as exigências da época 
atual. Dessa forma, optamos pela apresentação de 
um Substitutivo, que respeita as preocupações dos 
Autores dos Projetes de Lei em tela, assim como 
leva em consideração as discussões empreendidas 
no Senado Federal sobre a nova Lei de Diretrizes e 
Bases da_ Educação. 

Em virtude do exposto, votamos pela aprova
ção da matéria contida no PLS N2 79, de 1995, na 
forma do Substitutivo que se segue, devendo ser d,; · 

clarada a prejudicialidade do PLS n2 080, de 1995, 
que tramita em conjunto. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 79 
(SUBSTITUTIVO), DE 1995 

Dispóe sobre o salário-educação, 
previsto no art. 212, § 52, da Constituiçlio 
Federal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 • O salário-educação, contribuição social 

prevista no art. 212, § 52, da Constituição Federal, 
destina-se ao financiamento. como fonte adicional, 
do ensino fundamental público, sendo devido pelas 
empresas e equiparados sujeitos, na forma da lei es
pecífica, à contribuição para a seguridade social. 

Parágrafo único.· As empresas e· equiparados 
podê roo deduzi r, do valor devido do salário-educa
ção, a aplicação realizada no ensino fundamental de 
seus empregados e dependentes. 

Arl 22 A aliquota do salário-educação é de 
2,5% sobre ototal das remunerações pagas ou cre
ditadas a qualquer titulo no decorrer do mês pelas 
empresas e equiparados aos segurados ~mprega
dos. empresários, trabalhadores avulsos e autôno
mos que lhe prestem serviços. 

§ 1• Integram a receita do salário-educação os 
· ·rendimentos financeiros oriundas de suas aplicaçõ

es, assim como os acrêscimos legais a que estão· 
sujeitos os contribuintes em atraso. _ 

§ 2• O salário-educação está sujeifó aos mes
mos prazos de recolhimento, sanções e demais con
dições relativas às contribuições da seguridade so
cial que possuam a mesma base de incidência, sem 
prejuízo de outras penalidades específicas. 

§ 39- O salário-educação não tem caráter remu
neratório na relação de emprego e não se vincula, 
para nenhum efeito, ao salário ou à remuneração 
percebida pelos empregados das empresas e equic 
parados compreendidos por esta Lei. 

Art 39- Ficam isentos do recolhimento do salá-
rio-educação: · 

1 - a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; 

II - as instituições públicas de ensino de qual
quer grau e modalidade; 

III - as instituições filantrópicas hospitalares e 
de assistência social, portadoras do certificado de 
utilidade pública federal, que não distribuam, sob 
qualquer forma, lucros, !J9nificações ou vantagens a 
dirigentes, mantenedores ou associado.s. _ 

Arl 4" O montante da arrecadação do salário
educação será recolhido em favor da União e os re-
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cursos que compõem a sua receita serão mensal
mente distribuídos em cotas da seguinte forma: 

I - 60% (sessenta por cento) em favor dos Es
tados e do Distrito Federal, sendo que pelo menos 
metade do valor atribuído a cada Estado deverá ser 
redistribuída mensalmente aos Municípios,~ em eon
formidade C0m os critérios fixados nos Incisos do § 
1 • deste artigo; ~ ' ~ ~ -

11 - 40% (quarenta por cento) em favor dos Mu
nicípios. 

· § 1" As redistribuições referidaS neste artigo 
serão feitas de acordo com fórmula de domínio pú-
blico que inclua: ~~ 

I - matricula e déficit de escolaridede no ensino 
fundamental; 

11 - estímulo ao esforço despendido, conforme 
parâmetros quantitativos e qualitativos, em favor do 
ensino fundamental; 

III - inverso da recéita tributária per capita. 
§ 2º- A importância equivalente a 1 o/o ( um por 

cento) do montante recolhido caberã ao responsável 
pela administração, arrecadação e fiscalização do 
salário-educação. 

§ 3" A União poderá reservar até 4% (quatro 
por cento) do montante recolhido do salário-educa
ção para o desenvolvimento de atividades de pes
quisa e avaliação educacionais relacionadas ao en
sino fundamental. 

Art 5º- As redistribuições das cotas do salário
educação p<.derão, mediante convênio com os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios, ser enviadas 
diretamente aos estabelecimentos de ensino, sem 
prejuízo da prestação de contas. 

Art 5Q Todas as transferências de r8CliSOS dosa
lário-educação aos Muni<:;ípios ficam cond'ICionaclas a: 

I - aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por 
cento) da receita de impostos, inclusive transferên
cias, na manutenção e desenvolvimento do ensino; 

11 - oferta de vagas no ensino fundamental 
compatível com sua respectiva capacidade de aten
dimento, definida pela razão entre os recursos de 
uso constitucionalmente obrigatórios na manutenção 
e desenvoivirriento do ensino e o custo anual do alu
no, relativo ao padrão mi nimo de qualidade; 

III - cumprimento das metas globais fixadas 
para cada entidade beneficiária, pelo órgão compe-
tente do respectivo Poder Executivo; · 

. IV - política de remuneração do magistério, 
com piso salarial nunca inferior ao salário mínimo, e 
ingresso por concurso público; 

V - prévia existência de Estatuto do Magistério 
Municipal, aprovado por lei. 

~ Parágrafo único. Caberá à União e aos Esta
dos prestar, em caráter supletivo, assistência técnica · 
aos Municípios para que estes possam implementar 
as condições exigidas nos incisos deste artigo. 

Art 7E As transferências de recursos do salá
rio-educação aos Estados e ao Distrito Federal ficam 
condicionadas à aplicação míni'l'la de 25% (vinte e 
cinco por cento) da receita de impostOs, inclusive 
transferências, na manutenção e desenvolvimento 
do ensino. 

· Parágrafo único. O descumprimento das defini
ções estabelecidas nos arts. 4E e 5Q desta Lei, no 
·que se refere às transferências de recursos do salá
rio-educação dos Estados a seus Municípios, impli
cará a suspensão do envio da respectiva cota esta
dual. 

Art 8" As cotas do salário-educação atribuídas 
e não liberadas, em função do descumprimento das 
condições previstas nos arts. 4E, 6" e 7", serão redis
tribuídas proporcionalmente às demais entidades 
beneficiárias. 

Art 92 O montante dos recursos oriundos do 
salário-educação será entregue mensalmente ao ~ 
gestor educacional da União, nas condições que 
permitam o melhor CUITlj)rimento da finalidade da 
respectiva contribuição social e transferidos às enti
dades beneficiárias no prazo máximo de dez dias. 

Art 1 O. O Poder Executivo regulamentará a 
presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, a partir ~ 
de sua promulgação. 

Art 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 12. Revogam-® as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
parecer conclui favoravelmente ao Projeto, nos te
mos do substitutivo que oferece, e peJé! p_rejudiciali
dade do Projeto de Lei do Sen8do n2 80/1 995, que 
tramita em conjunto.· ~ 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco 
dias úteis afim de receber emendas nos termos do 
art 235, inciso ll, "d", do Regimento Interno. 

A Presidência convoca sessão deliberativa ex
traordinária a fealizar-se hoje, logo após a sessão 
ordinária, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE Lt;:l DO 

SENADO N" 69, DE 1991 

Discussão, em turno único, da Redação final 
(oferecida pela Comissão Diretora como conclusão 
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de seu Parecer n"- 1 04, de 1996), do Projeto de Lei 
do Senado n"- 69, de 1991 (n"- 3.288/92, na Câmara 
dos Deputados), de autoria do Senador Francisco 
Rollemberg, que dá nova redação ao§ 42- do art 159 
do Código Penal. 

-2-
REDAÇÃO FltiAL DO PROJETO DE LEI DO 

SENADO Nº-~18, DE1995 

Discussão, em tumo único, da Redação Final 
(oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer 
,o. 1 06, de 1996). do Projeto de Lei do Senado n"-
318, de 1995, de iniciativa da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, que altera dispositivos 
do Código de Processo Civil, e acrescenta Capítulo 
ao Título 11 do Livro IV. · 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) -
Item 9: 

PROJETO DE LEI DO SENADON"-80, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n"- 1.524, de 1995) 

(framitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado ,o. 79, de 1995) 

Projeto de Lei do Senado n"- 80, de 
1995, de autoria do Senador Joel de Hollan
da, que dispõe sobre a partilha e a liberação 
dos recursos provenientes do salário-educa
ção. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
- de Educação) 

Este item da pauta tramita em conjunto com o 
item 08, PLS nO 79/95, e recebeu parecer pela preju
dicialidade. Nestes termos, é retirado da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Rlho) -
Item 10: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"-17, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art3:!6, III, do Regimento Interno) 

Projeto de Resolução nO 17, de 1996, 
de autorià do Senador Carlos Bezerra, que 
altera a Resolução nO- 69, de 1995, que dis
põe sobre as operações de crédito interno e 
externo dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e de suas respectivas autar
quias, inclusive concessão de garantias, 
seus limites e condições de autorização, e 
dá outras providências-

{DependetÍdo de parecer da Comissão . 
de Assuntos Econõmicos) 

Nos tennos do art 140, alínea "a", do 
Regimento Interno, designo o nobre Sena
dor Ramez T ebet para proferir parecer em 
substituição à Comissão de Assuntos Eco
nõmicos. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para profe
rir parecer. sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores: O Sr. Senador Carlos Bezer
ra apresentou à apreciação deste Senado Federal, o 
Projeto de Resolução nO 17, de 1996, do Senado Fe
deral, que altera a Resolução n"- 69, de 1995, a qual 
dispõe sobre as operações de crédito interno e ex
temo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municí
pios e de suas respectivas autarquias, inclusive con
cessão de garantias, seus limites e condições de au
torização, e dá outras providências". 

O referido Projeto de Resolução, composto de 
3 artigos, pretende: 

- dar nova redação ao § 1 ~ do ari. 11 da referi
da Resolução, incluindo a expressão •no exercício 
em curso•, ao texto ora vigente; 

- dar nova redação ao inciso VIl do art 13 da 
referida Resolução, incluindo in fine a eXpressão 
"mediante demonstrativo da execução orçamentária 
do último exercício, ou, caso não disponível, do ime
diatamente anterior", ao texto ora vigente; 

- dar nova redação ao inciso IX do art 13 da. 
referida Resolução, excluindo a expressão •quanto 
ao enquadramento nos limites dos aris. 3º- e 42- desta 
Resolução e", do texto ora vigente; 

· ·- revogar o inciso VIII e o § 2 ~ do art 13 e de
mais disposições em contrário. 

Alicerçou sua proposição. o ilustre Senador 
Carlos Bezerra, justificando que: 

• A presente proposição tem por objeti
vo efetuar ajustes no texto da Resolução n" 
69, de 1995. 

A citada Resolução foi fnuto de inten
sas negociações que envolveram o Senado 
Federal, os Estados, os Municípios e o Mi
nistério da Fazenda, notadamente, o Banco 
Ce_ntral do Brasil e a Secretaria do T escuro 
Nacional. 

Tal processo de negociação, aliado à 
iminência do encerramento da Sessão Le
gislativa de 1995, implicou a ocorrência de 
inúmeras alterações de última hora na reda
ção do projeto que gerou a Resolução n"- 69, 
de 1995. Essa conjunção de fatores levou a 
que a versão final aprovada incluísse uma 
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omissão, no § 1" do art. 11, e uma redun
dância, no inciso IX do art. 13. 

Assim, no § 1" do art. 11, a expressão 
"no exercício em Curso"J foi equivocadamen
te suprimida do texto final aprovado. A falta 
de tal expressão, que já fazia parte da Reso
lução n" 11, de 1984, pode causar dúvidas 
quanto ao verdadeiro limite de qúe dispõem 
os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios para a contratação de operações de 
crédito por antecipação de receita orçamen
tária, as chamadas operações ARO, espe
cialmente· no encerramento de cada ano. 

Já no inciso IX do art. 13, há uma clara 
repetição quando o texto se refere aos "limi
tes dos arts. so e 4" desta Resolução" para 
em seguida falar dos "limites estabelecidos 
nesta Resolução", que vêm a ser a mesma 
coisa 

Outro aspecto merecedor de ajuste é a 
exigência de certidão dos tribunais de con
tas a que estejam jurisdicionadas as respec
tivas unidades federativas, para fins de com
provação do inciso VIl do art. 13. Na prática, 
tal exigência é de difícil aplicação, na medi
da em que os tribunais de contas não apre
ciam as contas das unidades federativas 
num prazo que possibilite o cumprimento do 
dispositivo em questão." · 

O Projeto de Resolução n"- 17, de 1996, teve 
requerida sua tramitação em regime de urgência no 
Senado Federal, tendo sido designado este Relator. 

Ao presente Projeto de Resolução não foram 
apresentadas emendas. 

É o Relatório 

Compete efetivamente a este SenadoFederal, 
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Fe
deral, a autorização de operações lle natureza finan
ceira de interesse da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municlpios, como no caso das operaçõ
es abrangidas pelo Projeto de Resoluç:OO ora relatado. 

A propositura ora relatada, sobre a qual ternos 
a ressaitar a incansável e diligente atenção sobre a 
matéria, por parte do nobre autor, desde a discussão 
e aprovação da Resolução n"- 69, de 1995, no bojo 
das negociações das dívidas dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, apresenta e justifica a neces
sidade de pequenas correções ao tex1D originalmen
te aprovado por esta Casa, todas da maior relevlln
cia e adequação. 

A primeira alteração restaura disciplina histori
camente consagrada, constante, inclúsive, da Reso
lução n" 11, de 1994, determinando o péríodo de re
ferência para cálculo do limite de saldos devedores 
em operações de Antecipação de Receita Orçamen
tária (ARO). Entretánto, a expressão incluída pelo 
nobre autor apresenta caráler de dupla interpreta
ção, permitindo o entendimento dP. que a norma só 
seria vigente para o exercício em curso, pelo que so
mos pela inclusão da expressão no exercício em 
que estiver sendo apurado, a qual não dá margem a 
qualquer dubiedade de sentido. 

A segunda alteração estabelece procedimento 
operacional para a comprovação do cumprimento 
das disposições constitucionais elencadas no referi
do art. 13, igualmente necessária à avaliação dos 
processos analisados por esta Casa, também nos 
moldes anteriormente disciplinados pela Resolução 
n" 11, de 1994. Tal disciplina demandaria atribuição 
de avaliação do cumprimento das disposições cons
titucionais ao Banco Central, sem que haja homoge
neidade de critérios nacionalmente estabelecidos 
para tal avaliação. Permitimos-nos então sugerir 
que, na impossibilidade de atestado pelos Tribu
nais de Contas correspondentes, mediante decla
ração dos mesmos, seja estabelecida disciplina ai
ternativa dé atestado do referido cumprimento pelo 
Chefe do Poder Executivo correspondente, sem 
exigir do Banco Central a citada avaliação. Para 
tanto, propõe-se a manutenção do texto vigente, 
remetendo-se a disciplina alternativa para um § 3" 
do mesmo artigo. 

A terceira alteração elimina, do texto, redun
dância quanto ao enquadramento nos limites esta
belecidos, já que o mesmo inciso IX trata a questão 
de forma geral, sendo absolutamente coerente com 
os melhores princípios de técnica legislativa 

Finalmente, as revogações pretendidas desti
nar-se-iam tão somente ao propósito de coerência 
global do texto da Resolução n"- 69, de 1995, por tra
tarem os dispositivos citados de procedimentos ope
racionais estabelecidos de forma distinta na propos
ta da nova redação do inciso VIl do art. 13 da mes
ma. Em função da disciplina alternativa, por nós pro
posta, cabe manter o inciso VIII e o § 2" do art. 13, 
ao tempo em que se propõe um § 3" do mesmo arti
go, para contemplar a exigência acima proposta 

Pelo exposto, e considerando da maior oportu
nidade e pertinência a iniciativa do nobre autor, sou 
de parecer pela aprovação do Projeto de Resolução 
n" 17, de 1996, na forma do substitutivo a seguir 
apresentado: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº-17, DE 1996 A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 
(Substitutivo) deliberativa ordinária de amanhã para apreciação 

Altera a Resolução n• 69 de 1995, 
que dispõe sobre as operações de crédi
to interno e externo dos Estados, do "Dis
trito Federai, dos Municfpios e de suas 
respectivasautarquias, inclusjve conces
são de garantias, seus limites e conãiÇões 
de autorização, e dá outras providências". 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 O§ 12 do art 11 da Resolução nº- 69, de 

1995, passa a viger com a seguinte redação: 
Art 11 .............................................. .. 
§ 1• O saldo devedor das operações a 

que se refere este artigo não poderá exce
der, no exercício em que estiver sendo apu
rado, a doze por cenro da Receita Liquida 
Real, definida no§ 12 do art. 4". 

Art 22 O inciso IX do art 13 da Resolução nº-
69, de 1995, passa a viger com a seguinte. redação: 

"Ar!. 13 ................................................ . 

IX - parecer conclusivo do Banco Cen
tral do Brasil quanto ao impacto monetário e 
cambial, ao endividamento interno e exter
no, à natureza financeira e à demonstração 
da observância dos limites estabelecidos 
nesta Resolução." . 

Art 3" É incluído um § 3" no art. 13 da Resolu
ção nº- 69, de 1995, com a seguinte redação: -

"Ar!. 13 ............................... --·-········-· 

§ 3" Na ausência da certidão de que 
trata o parágrafo anterior, comprovada me
diante atestado de imp<issibilidade de certifi
cação, emitida pelos referidos Tribunais de 
Contas, a comprovação de que trata o inciso 
VIl será efetuada mediante declareção emitida 
pelo respectivo Chefe do Poder Executivo. 

Art 4" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação; 

No nosso· entendimento, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores · está substitutivo vem eontribuir mlito 
para melhorar a situação dos Estados brasileiros 
porque, ·com a impossibilidade de certificação a ser · 
emitida pelos Tribunais de Contas, passará a viger
caso ele seja aprovado • uma déCiaração emitida 
pelo respectivo chefe do Poder ExeCutivo. • 

Dou assim por relatada a matéria.· 
O SR. PRESIDENTE ( T eoronio Vilela Filho) -

O parecer conclui favoravelmente ao projeto, nos 
tennos do substitutivo que oferece. 

em regime de urgência 
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Teoronio Vilela Filho) -

Nobre Senador Humberto Lucena ainda estamos na 
Ordem do Dia. Em seguida, darei a palavra a V. Exª 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sei 
que estamos na Ordem do Dia, apenas queria decla
rar que, em sendo o projeto que acaba de ser relata
do de autoria do Senador Carlos Bezerra e também 
meu, quero me congratular com o parecer do relator. 
Amanhã estarei aqui para discutir a matéria e tecer 
pormenores a respeito do assun1o. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais que serão lidas 
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Odacir Soares. 

São lidas as seguintes 

PARECER 111"-116, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Reclação final do Projeto de Resolu
ção n" 13, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº- 13, de 1996, que altera o 
art. 5"- da Resolução n" 68, de 1993, que autorizou a 
celebração de acordo-quadro entre a República Fe
derativa do Brasil e o Banco Internacional para Re
construção e Oesenvolvimen1o - BIRD (13anco Mun
dial), relativo ao Programa Piloto para a Proteção 
das Florestas Tropicais do Brasil. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de março .. 
de 1996. - Teotonio Vilela Filho, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator - Levy Dias - Antônio Carlos 
Valadares. 

ANEXO AO PARt=CER N" 116, DE 1996. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e. 
eu, Presidente, nos termos do art 48, item 28, do 
·Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2, DE 1996 

Altera o art 5"- da Resolução n• 68, 
de 1993, que autorizou a celebração de 
acordo-quadro entre a República Federa
tiva do BraSil e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento -

. BIRD (Banco Mundial), relativo ao Progra
ma Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brôisil. 
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O Senado Federal resolve: 
Art 1 " O art 5"- da Resolução n" 68, de 27 de 

agosto de 1993, do Senado Federal, passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 5"- Compete ao Ministério do Meio 
Ambiente, de Recursos Hídricos e da Ama
zônia Legal a coordenação, o acompanha
mento, a avaliação e o desenvolvimento har
mônico do Programa, além da execução dos 
diversos projetos em sua ãrea de atuação e, 
aos Ministérios da Justiça e da Ciência e 
Tecnologia. a execução dos projetas que 
lhes são afetos em suas respectivas ãreas 
de competência.' 

Art 2.2 Esta Resolução entra em vigor na data · 
de sua publicação. 

Art ~ Revogam-se as disposições em contrã
rio. 

PARECER f\1!!.117, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 14, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n" 14, de 1996, que autori
za o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a as
sumir as dívidas da Caixa Econômica Estadual junto 
à Caixa Econômica Federal e à União, no valor de 
R$ 68.132.784,64 (sessenta e oito milhões, cento e 
trinta e dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais 
e sessenta e quatro centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de março 
de 1996. - Teotonio Vilela, Presidente- Ney Suas
suna, Relator - Levy Dias - Antonio car1os Vala
dares. 

ANEXO AO PARECER N" 117, DE1996. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" ' DE 1996 

· Autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a assumir as dividas 
da Caixa EconOmica Estadual junto à Cai
xa EconOmica Federal e à Uniao, no valor 
de R$ 68.132.784,64 (sessenta e oito mi
lhões, cento e trinta e dois mil e setecen
tos e oitenta e quatro reais e sessenta e 
quatro centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art 1" É o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul autorizado a asusmir as dividas da Caixa 
Econõmica Estadual junto à Caixa Econômica Fede
rale à União, no valor de R$68.132.784,64 (sessen
ta e oito milhões, cento e trinta e dois mil e setecen
tos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro cen
tavos). 

Parãgrafo único. São elevados, em carãter ex
cepcional e temporariamente, na forma do art 1 o da 
Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal os li
mites de endividamento do Estado do Rio Grande do 
Sul, de maneira a atender a operação referida neste 
artigo. · · 

Art 2.2 A operação obedecerã ao seguinte cro
. nograma de dispêndios: 
Ano Valores 
1995 4.806.348,50 
1996 8.614.220,16 
1997 8.614.220,16 
1998 7.968.247,44 
1999 7.146.713,40 
2000 5.880.141 ,60 
2001 5.205.632,57 
2002 4.461.394,76 
2003 3.352.017,40 
2004 2. 772.228,18 
2005 2.558.361 ,40 
2006 2 460 296 69 

Ano 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

Yaloms 
2.208.643,31 
1.822.168,49 
1.378.304,72 
1.334.717,82 
1.222.410,04 
1.192,113,84 
1.192.113,84 

883.052,34 
854.955,84 
499.133,64 

81,88 

Art 3" A autorização deverã ser exercida· no 
prazo mãximo de duzentos e setenta dias. contado 
da data de sua publicação. 

Art 4" Esta resolução entra em vigor na drta 
de sua publicação. . 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Os pareceres vão à publicação. . 

Sobre a mesa. requerimento que serã fido pelo 
Sr. 1" Secretãrio, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 253, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n" 13, de 1996 (apresentado como con
clusão do Parecer no 65, de 1996, da Comissão de 
Assuntos Econômicos), que altera o art 5"- da Reso
lução n" 68, de 1993, que autorizou a celebração de 
acordo-quadro entre a República Federativa do Bra
sil e o Banoo Internacional para Reconstrução e De
senvolvimento - BID (Banco Mundial), relativo ao 
Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tro
picais do Brasil. 
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Sala das Sessões, 19 de março de 1996. - 1996, lido no Expediente, de autoria do Senaoor Lü-
Valmir Campelo. cio Alcântara e outros Senadores, solicitando a reali-

0 SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho) - zação de sessão especial, comemorativa do 17()Q 
Em votação o requerimento. ~ ~ ano de instalação do Senado Federal. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ~ Em votação o requerimento. 
permanecer sentados. (Pausa) Os Srs. Sena<:lores que o aprovam queiram 

Aprovado o requerimento, passa-se à imediata permanecer sentados. (Pausa) 
apreciação da redação final. Aprovado. 

Em discussão a redação final. (Pausa) Será cumprida a deliberação do Plenário. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

discussão. . Passa-se à votação do Requerimento n" 250. de 
Em votação a redação final. 1996, lido no Expediente, de au1oria do Senador 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram José Rober1o Arruda e outros Srs. Senadores, solici-

permanecer sentados. (Pausa) tando a realização de sessão especial, destinada a 
Aprovada a redação final, o Projeto vai à pro- homenagear o 36º- aniversário de Brasília e do Cor-

mulgação. reio Braziliense. · · 
O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho) - Em votação o requerimento. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
12 Secretário, Senador Odacir Soares. permanecer sentados. {Pausa) 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N"-254, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art_ 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n" 14, de 1996 (apresentado como con-

. clusão do Parecer n" 66, de 1996, da Comissão de 
Assuntos Econômicos), que autoriza o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul a assumir as dívidas 
da Caixa Econômicd Estadual junto à Caixa Econõ
mica Federal e à União, no valor de sessenta e oilo 
milhões, cenlo e trinta e dois mil, setecen.tos e oiten
ta e quatro reais e sessenta e quatro centavos. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1996. -
Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE {Teolonio Vilela Filho) -
Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. {Pausa) . ~ 

Aprovado o requerimenlo, passa-se à imediata 
apreciação da tedação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação a redação final. ~ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada a redação final, o Projelo vai à pro

mulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vileia Filho) -

Passa-se .à votação do Requerimento n" 249, de 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonío Vilela Filho) -

Passa-se à votação do Requerimento n" 248, de 
1996, de urgência, lido iio Expediente, para 9 Ofício 
n" S/1 O, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art_ 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art_ 4º- da Resolução n" 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas
tião Rocha 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA {PDT-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço o 
tratamento que tive em Mato Grosso, na cidade de 
Cuiabá, durante o final de semana passado, onde 
estive para participar de atividades partidárias, prin
cipalmente de uma assembléia da Juventude Socia
lista do PDT. 

Naquela cidade, pude serrtir de per1o as difiCul
dades por que passa o Estado de Mato Grosso, que 
tem à frente dó Governo Estadual o Governador 
Dante de Oliveira. Neste momento, manifesto a mi
nha solidariedade ao povo malogrossense haja vista 
o bloqueio de recursos, tanto do ICMS quanto do 
FPE, que deveriam ser mensalmente destinados ao 
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Estado de Mato Grosso, o que deixou aquele Estado 
numa situação muito difícil, inclusive para o paga
mento dos servidores. 

Sei que os Senadores, os Deputados Federais 
e Estaduais do Estado de Mato Grosso estão toman
do todas as providências, assim como o próprio Go
vernador Dante de Oliveira e toda sua equipe de Go
verno no sentido de tentar reverter essá crise que 
atinge o Estado, que pertence a nossa grande Ama
zônia 

Neste momento, quero prestar-a-minha solida
riedade e lazer um apelo ao Governo Federal para 
que considere a proposta de Mato Grosso e que, 
dentro do mais breve espaço de tempo, possa des
bloquear os recursos a que constitucionalmente o 
Estado tem direito. 

Sr. Presidente, Sl"s e Srs. Senadores, outro 
tema que pretendo abordar na tarde de hoje diz res
peito ao Projeto de Lei riº- 4.555/94, aprovado em 13 
de dezembro, de 1995, na Câmara dos Deputados, 
do nobre Deputado Nilson Gibson, que dispõe sobre 
o piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas e dá 
outras providências. 

O projeto aprovado no ano passado altera o 
estabelecido na Lei n"- 3999, de 15 de dezembro de 
1961, conhecida como lei do médico, que fixou o 
piso salarial dos médicos e dentistas em três salá
rios mínimos. Esse parâmetro, no entanto, tomou-se 
i[lútil e inaplicável nos dias de hoje, uma vez que a 
aluai Constituição Federal proíbe a fixação de qual
quer valor vinculado ao salário mínimo nacional, 
muito embora essa Lei de 1961 nunca tenha sido re
vogada 

O objetivo desse projeto que foi aprovado na 
Câmara e está tramitando no Senado é, entre ou
tros, evitar controvérsias danosas que vinham ocor
rendo nos· tribunais em relação ao art. ~ da lei do 
médico, pois esse artigo restringia apenas a pes
soas físicas ou jurídicas de direito privado a obriga
ção de pagar o salário profissional da categoria 

Para sanar essas controvérsias, o art 1 ~. do 
Projeto aprovado n~Cãmara estabelece um piso sa
larial de R$1.091 '16 a partir de dezembro de 1995 e 
de R$1.337,32 a partir de junho de 1996 para todos 

- os profissionais médicos e cirurgiões-dentistas, qual
quer que seja o empregador, privado ou público. 

Sr. Presidente, a aprovação desse projeto na 
_Câmara exigiu um esfoJÇO e uma mobilização muito 
grandes das entidades de classe locais e nacionais 
e só foi possível graças a um acordo de· Lideranças. 
É esse esforço que estamos solicitando ao Senado 
da República. É preciso que as Lideranças dos Par-

tidos nesta Casa se reúnam e definam uma estrate
gia, para que se vote esse projeto o mais rápido 
possível. A aprovação dele se reveste de caráter so
cial muito grande e trará muitos benefícios a toda 
sociedade brasileira, pois a maioria da população só 
tem acesso aos serviços dos profissionais que 
atuam na rede pública de saúde, justamente os que 
têm os salários mais indignos. Todos somos teste
munhas do caos que atinge o setor público da saÚde 
em todos os Estados da Federação. 

Embora todos saibamos muito bem o quanto é 
grave a crise que atualmente atinge a área de saú
de, talvez a maior da nossa História, não há dúvida 
de que dentre os inúmeros problemas hoje existen
tes no setor, tais como a crõnica carência de recur
sos para a saúde, o sucateamento dos hospitais pú
blicos, a talta de material e de medicamentos, que 
impede a prestação dos serviços essenciais à popu
lação, destaca-se o da proletarização de profissio
nais médicos e odontólogos, cujos salários não são 
proporcionais à extensão e à complexidade do tra
balho que executam. 

Os profissionais da área de saúde, em virtude 
de seus atuais salários, têm de se desdobrar, traba
lhando em dois, três empregos, para conseguir viver 
com o mínimo de dignidade e assegurar o sustento 
de suas fammas. 

Os médicos e odontólogos necessitam receber 
salários condignos com a alta responsabilidade de 
suas funções, pois lidam com a vida, com a saúde 

·de milhares de pessoas. Esses profissionais exer
cem atividades que exigem permanentemente estu
do, atualização, pesquisa, pois os avanços na Medi
cina e na Odontologia ocorrem em ritmo cada vez 
mais acelerado e exigem constante reciclagem. 

O projeto de que tratamos deu entrada no Se
nado há pouco. tempo, encontra-Se· na-comissão de 
Assuntos Sociais e tem como Relator o nobre Sena
dor Lúcio Alcântara. Sua aprovação pelos membros 
desta Casa do Congresso Nacional trará, corno dis
semos, enormes benefícios a duas das mais impor
tantes categoriaS do Brasil de hoje. 

Não podem prestar boa assistência à popula
ção brasileira profissionais que recebem salários tão 
vergonhosos. A criação de um piso básico para os 
vencimentos de médicos e cirurgiões-dentistas é um 
grande passo para a melhoria do atendimento aos 
que necessitam prevenir doenças ou recuperar a 
saúde, pois o 'profissional bem remunerado tende a 
trabalhar muito melhor. 

O Sr. Adem ir Andrade- V. Exª- permite-me um 
aparte? 
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço o eminen
te Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademir Andrade - Senador Sebastião 
Rocha, gostaria de dizer que me somo às preocupa
ções de V. Ex•. Tenho questionado a saúde pública 
no Pais, inclusive o fiz quando o Ministro Adib Jate
ne esteve nesta Casa, porque entendo que estamos 
cometendo um grande erro. O Sistema Único de 
Saúde foi um bom empreendimento criado pela 
Constituição de 1988, que dá a todo cidadão direito 
de assistência à saúde, independentemente de ter, 
ou não, carteira assinada e de contribuir para a Pre
vidência. Entretanto, o que estamos observando é 
que ao longo dos anos, de 1988 para cá principal
mente, o processo tem sido o de liquidar a saúde · 
pública no Brasil, o processo tem sido o de estimular 
a privatização da assistência à saúde. O próprio Mi
nistro mencionou, naquela ocasião, que 80% dos re
cursos da saúde pública estão sendo pagos aos 
hospitais e laboratórios privados. Quer dizer, deses
timulou-se a saúde pública. Hoje o médico recebe 
pelo serviço que presta, ou seja, a sua remuneração 
depende do número de consultas e de operações 
realizadas, fala-se muito sobre isso no Ministério. 
Logo, passou o tempo em que o médioo recebia um 
salário decente - a época do SESP. Trabalhava ex
clusivamente num emprego durante todo o período, 
atendia bem à população e sabia que, no fim do 
mês. receberia um salário digno, decente. E veja 
bem: isso no tempo da ditadura, do regime militar. 
Veio a democracia e, oom ela, o Sistema Únioo de 
Saúde, mas parece que a onda do neoliberalismo, a 
onda de privatizar tudo neste País levou também à 
privatização da assistência à saúde, ou seja, hoje se 
presta assistência à população por intermédio das 
empresas privadas de saúde e não do serviço de 
saúde pública. A manutenção desses salários insig
nificantes, desonrosos, indignos, para a categoria de 
profissionais de saúde é talvez uma estratégia no 
sentido de acabar definitivamente oom a saúde pú
blica em nosso País. O Sistema Onioo de Saúde 
está permitindo ·a municipalização e a eStadualiza
ção da saúde. Então os hospitais municipais e ~ 
duais poderão receber diratamente do Sistema Uni
co de Saúde. É uma saída também, mas quero ver 
de onde vai sair dinheiro para custear isso quando a 
municipalização e a estadualização da saúde QCOr
rerem em todo o País, pois o Ministério da Saúde 
terá de pagar também aos hospitais públicos munici
pais e aos estaduais di~etamente. Ora, muitos prefei
tos e muitos governadores procuram evitar essa ·me- . 
dida para terem o comando do assistencialismo, que 

é comum. Isso está se tornando uma caixa sem fun
do. Penso que se deveria manter o Sistema Único 

· de Saúde, o direito universal à assistência à saúde e 
acabar com o sistema de pagar por procedimento, 
por consulta, por produção. Saúde não é mercado
ria; saúde é direito do cidadão e dever de todos os 
profissionais de saúde. Então, é necessário que se 
façam mudanças, porque está havendo roubos, fal-

- catruas na iniciativa privada. Até organismos públi
oos podem fazer relatórios irreais,- e é ó que sempre 
acontece. Então, é preciso mudar. O grande erro é 
pagar ao profissional da saúde por procedimento. 
Nesse sistema haverá sempre, cada vez mais, en
fraquecimento, isto é, piores oondições para o médi
co que trabalha no setor público e, evidentemente, 
melhores oondições para o que trabalha no setor pri
vado. É isso que precisa ser definitivamente-oorrigi
do no Brasil. É necessário ter ooragem para fazer 
essa mudança. Aí é que está, repito, o grande erro e 
todo o problema de saúde em nosso País. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Considero pro
cedentes e justas as manifestações de V. Ex•,: Sena
dor Ademir Andrade. Espero - acredito que esse é o 
desejo ds todos nós - que o Ministério da ·saúde 
possa realizar ainda este ano a Conferência Nacio
nal de Saúde, na qual todos esses temas que esta
mos levantando, inclusive as preocupações de V. 
Ex~ com relação ao pagamento por procedimento, 
póssam ser reestudados, buscando-se outra fórmula 
para -remunerar os profissionais da saúde, que não 
sejam essas decorrentes dos procedimentos presta
dos, · êntendemos que isso irá contribuir certamente 
para que os médioos tenham um melhor desempe
nho e que a população possa ser melhor assistida, o 
que não acontece hoje. 

O Sr. Mauro Miranda - Permite-me V. Ex• um 
aparte. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA • Tem V. Ex!' a 
palavra 

O Sr. Mauro Miranda- Estou-ou\iindo com 
muita atenção o pronunciamento de V. Ex• e o en
dosso plenamente, assim oomo o aparte do Senador 
Ademir Andrade. Entendo que está na hora de apro
varmos a emenda, apresentada na Câmara, ao pro
jeto que institui a Contribuição Provisória sobre Mo
vimentação Financeira, segundo a qual esses recur
sos serão destinados, única e exclusivamente, aos 
hospitais públioos e filantrópicos. Muitas pessoas es
tão falando que vai haver imediatamente uma oorre
ção sobre os valores oobrados pelos hospitais priva
dos, o que será um desastre total, oom .a continua
ção do caos na Saúde. O Senado deve, quando o 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL .. 00085 

projeto voltar a esta Casa; dar apoio para que os re
cursos da Contribuição Provisória: sobre Movimenta
ção Financeira: sejam destinados, única e exclusiva
mente, aos hospitais públicos e filantrópicos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Agradeço a con
tribuição de V. Ex•. Senador Mauro Mira':' da, e espe
ro que tenhamos oportunidade de votar em breve 
essa emenda no Senado e definirmos o futuro dessa 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Finan
ceira, já aprovada em primeiro turno nesta Casa· 

Ao concluir meu pronunciamento, Sr. Presiden
te, peço que seja registrado nos Anais do Senado 
um artigo do jurista Saulo Ramos publicado na colu
na Tendências e Debates, da Folha de S. Paulo, do 
dia 6 de março, sob o título "TCU quer concorrência 
sem concorrentes'', que se refere à Companhia Vale 
do Rio Doce. Ele inicia o seu artigo dizendo textual
mente que continua "atento às barbaridades jurídi
cas da República". Desta vez, o atentado foi contra a 
Companhia Vale do Rio Doce, impedida, na visão de 
Saulo Ramos, de participar do leilão de privatização 
da Rede Ferroviária Federal, através de resoluções 
interpretativas baixadas pelo Tribunal de Contas da 
União, que, na opinião do jurista, não lhe cabe fazer 
e pelas quais ficou entendido que as empresas esta
tais, para participarem da compra de outras que vão 
ser privatizadas, necessitam de autorização legislati
va, segundo o disposto no art 37, inciso XX, da 
Constituição Federal. 

Ou seja, o próprio Governo, quando lhe coa
vém, ignora a famigerada Lei n2 8.031, de 1990 (Es
tatuto das Privatizações) •. que nada mais é do que a 
autorização outorgada pelo Legislativo, de forma ab
solutamente irrestrita, para que o Executivo faça o 
que bem entender com as estatais. Aliás, o Con
gresso Nacional tem o dever de revisar essa autori
zação - apresentei projeto de lei nesse sentido -, 
pois não podemos a:brir mão de nossa participação 
no processo decisório de atos que podem compro
meter o patrimõnio público de forma tão acintosa 

O que está~ em jogo é ainda mais grave: pre
tende-se if(!Pedir que uma empresa de direito priva
do, controlada pela Vale do Rio Doce, participe da li
citação da RFFSA, deixando, "convenientemente, 
um grupo americano nadar de braçadas numa con
corrência sem concorrentes". Segundo consta ex
pressamente no voto do Relator, Ministro Carias Áti
la, "em face de notícias veiculadas na imprensa•, 
com a finalidade de proibir a participação de empre
sa considerada estatal no processo de privatização - · 
e neste conceito de empresa estatal entra tudo que 

tiver ligação direta ou indireta com a União -, a Vale 
do Rio Doce, segundo esse entendimento, não po
deria ter subsidiárias, que a própria Lei das S.A. 
qualifica como controladas. participando de proces
sos de privatização. 

É oportuno lembrar que a Companhia Vale do 
Rio Doce é a maior transportadora de minério de fer- . 
ro da face da terra, portanto, uma das maiores inte
ressadas no patrimônio da RFFSA, mas está ironica
mente impedida de poder comprá-la por uin desvio 
de atribuição do Tribunal de Contas da União, que 
deve apenas - e já não é pouco - tomar conta do que 
se faz com o dinheiro público e, em matéria de lega
lidade, não pode passar da apreciação dos aiOs de 
admissão de pessoal. 

Outro fato mais grave do que o processo do 
TCU, motivado pelo ''Tribunal da Imprensa", é que o 
impedimento da controlada da Companhia Vale do 
Rio Doce foi encaminhado diretamente ao BNDES, 
sob pretexto de interpretação cona!itucional normati
va, quando a esse Tribunal está reservado o dever 
de representação ao poder competente, se apurada 
irregularidade. 

Portanto, mais uma vez peço que fique regis
trado nos Anais desta Casa o artigo de Saulo Ra
mos. E quero dizer que a privatização da Vale do 

·Rio Doce é um dos temas que vão servir de base 
para o próximo encontro da bancada parlamentar da 
Amazônia, que será realizado em Imperatriz, no Es
tado do Maranhão, nos próximos dias 28 e 29 de 
março. Esperamos que a bancada da Amazônia 
possa fechar questão contra a privatização da Vale 
do Rio Doce. · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o artigo 
do jurista Saulo Ramos, publicado na coluna tendên
cias e debates da !'olha de S. Paulo, dia 6 de mar
ço, sob o titulo TCU quer concorrência sem concor
rentes é simplesmente alarmante. 

Saulo Ramos inicia seu artigo dizendo tex-· 
tualmente que continua atento às barbaridades ju
rídicas da República. Desta vez o atentado foi con
tra a Companhia Vale do Rio Doce, impedida de 
participar do leilão de privatização da Rede Ferro
viária Federal através de resoluções interpretati
vas baixadas pelo TCU (o que, aliás, não lhe cabe 
fazer) e pelas quais ficou entendido que as ~mpre-
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sas estatais, para participarem da compra de outras, 
que vão ser privatizadas, necessitam de autorização 
legislativa, segundo o disposto no art 37, inciso XX, 
da Const~uição. 

Art 37. A administração pública direta, indireta 
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e_ dos, Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoali
dade, moral idade, publicidade e, também, ao se
guinte: 

XX - depende de autorização legislati
va, em cada caso, a criação de subsidiárias 
das entidades mencionadas no inciso ante
rior, assim como a participação de qualquer 
delas em empresa privada; 

Ou seja, o próprio Governo, quando lhe con
vém, ignora a famigerada Lei nº- 8.031/90 (estatuto 
das privatizações) que nada mais é do que a allto-
rização já outorgada pelo legislativo de forma ab
solutamente irrestrita para que o Executivo faça o 
que bem entender com as estatais. aliás, o Con
gresso Nacional tem o dever de revisar esta auto
rização, não podendo abrir _mão de sua participa
ção no processo decisório de atos que podem 
comprometer o património público de forma tão 
acintosa 

Mas o que está em jogo é. ainda mais grave: 
o que se pretende é impedir que uma empresa de 
direito privado, controlada pela Vale do Rio Doce, 
participe da licitação da RFFSA, deixando conve
nientemente um grupo americano nadar de braça
das numa concorrência sem concorrentes. Segun
do consta expressamente no voto do relator, o Mi-- · · 
nistro Carlos Átila, em face de notícias veiculadas 
na imprensa, com a finalidade de proibir a partici
pação de empresa, considerada estatal, no pro
cesso de privatização (e neste conceito de empre
sa estatal entra tudo que tiver ligação direta ou in-
direta com a União) a Vale do Rio Doce não pode 
ter suas subsidiárias, que a própria lei das S.A. 
qualifica como controladas, participando de pro
cessos de privatização. 

É oportuno lembrar que a companhia Vale 
do Rio Doce é a maiortransportadora de minéri_o 
de ferro da face da terra, portanto uma das 
maiores interessadas no património da RFFSA, 
mas está ironicamente impedida de poder com
prá-lo por um desvio de atribuição do TCU que 
deve apenas - e já não é pouco - tomar conta 
do que se faz com dinheiro público e, em maté-

ria de legalidade, não pode passar da apreciação 
dosatosdeadmissão de pessoal. 

Art 71. O controle externo, a cargo do 
Congresso Nacional, será exercido com o 
auxilio do Tribunal de Contas da União, ao 
qual compefe: 

III -apreciar, para fins de registro, a 
legalidade dos atos de admissão de pes
soal, a qualquer título, na administração di
reta e indireta, incluídas as fundações ins
tituídas e mantidas pelo poder público, ex
cetuadas as nomeações para cargo de 
provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões, ressalvadas as melhorias poste
riores que não a~erem o fundamento legal 
do ato concessório; 

Outro fato mais grave do que o processo do 
TCU; motivado pelo Tribunal da Imprensa é que o 
impedimento da controlada da Companhia Vale do 
Rio Doce foi encaminhado Diretamente ao BNDES, 
sob pretexto de interpretação consb1ucional nérmati
va, quando a este tribunal está reservado o dever de
representação ao poder competente, se apurada ir
regularidade (CF, art 71, XI) 

XI - representar ao Poder competente 
sobre irregularidades ou abusos apurados. 

§ 1"- No caso de contrato, o ato de 
sustação será adotado diretamente pelo 
Congresso Nacional, que solicitará, de 
imediato, ao Poder Executivo as medidas 
cabíveis. 

§ .2"- Se o Congresso Nacional ou o 
Poder Executivo, no prazo de noventa 
dias, não efetivar as medidas previstas no · 
parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a 
respeito. - · 

§ 3"- As decisões do Tribunal de que 
resulte imputação de débtto ou multa terão 
eficácia de .. titulo executivo. 

§ ~ O Tribunal encaminhará ao Con
gresso Nacional, trimestral e anualmente, 
relatório de suas atividades. 

Gostaria_ de.registrar o brilhante artigo de Saulo 
Ramos nos anais desta Casa e manter o alerta para 
que não perm~s que o Governo, nem o TCU, 
passem das contas. 

Mu00 obrigado. 
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Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha; o Sr. Teotónio Vilela Rlho, 1 g V"ICe
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Odacir Soares,· 1g 
Secretário. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. Ex• 
tem a palavra, como Líder, por 20 minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
gostaria de registrar a grande quantidade de docu
menlos que estamos recebendo de enfenneiros, não 
só do meu Estado, mas de todo o País. 

Hã uma indignação dos profissionais da enfer
magem do Brasil inteiro pelo velo do Senhor Presi
dente da República ao Projelo de Lei o0-29, de 1995, 
de auloria da Senadora Benedita da Silva, que foi 
aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputa
dos e no Senado Federal. 

É de se ressaltar que os enfermeiros são stb
metidos a uma carga horâria extremamente exte
nuante, de 40 horas; alguns são obrigados a traba
lhar por turnos seguidos. em lomo de 24 horas. É in
teressante nolar que outros profissionais, que não 
dão assistência segúida, corno fazem os enfermei
ros - no caso, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais -, têm um tra1amen1o espe
cial.dado pela lei, e nenhum deles tem a obrigação 
de dar· tralamenlo contínuo ao paciente. Somente o· 
enfenneiro tem. 

Então, gostaria de regisUâf essa iTICivimentr 
ção que estâ sendo feita· pelos enfenneiros. E. no· 
sentido contrârio, lambém vem ocorrendo uma gran
de rnovimenteção dos donos dos hospitais privados 
de todo o País, que, primeiro, fizeram uma ca~ 
nha enorme para que o_ projeto não fosse aprovado 
e agora procedem a uma campanha para que seja 
mantido o veto do Senhor Presidente da República. 
Esse velo, na avaliação dos enfermeiros, decorreu 
de uma avaliaçãó técnica errada da assessoria do 
Presidente, da mesma fonna como houve um erro 
técnico da assessoria do Presidente no caso da lei 
que permite que o Poder Pt:tllico faça laqueaduras; 
O mesmo tipo de argumento estâ sendo usado pelos 
enfenneiros. Hã uma avaliação errada do Senhor 
Presidente da República ao apor esses vetos. 

Ainda hoje, o Senador Romeu Tuma dizia que 
lambém foi vetada a lei referente aos policiais dos 
nosso ex-territórios. O que é pior, Sr. Presidente, é 
que tanlo a Constituição quanto o Regimen1o Co-

mum do Congresso Nacional dão prazo para que es
ses velos sejam submetidos à volação aqui no Con
gresso Nacional. Esse prazo é de 30 dias. Infeliz
mente, a Presidência do Senado, que exerce tam
bém a Presidência do Congresso Nacional, não está 
respeitando esses prazos e não está convocando o 
Congresso para se manifestar sobre a grande quan
tidade de velos do Presidente da República aos pro
jelos que são aprovados na Câmara dos Depulados 
e no Senado Federal. 

Gostaria que nos mobilizâssemos para rejeitar 
os velos do Presidente da República a estes três 
projelos de Lei: o projeto que regUiamenla a situa
ção e a carga ·horâria dos profissionais de enferma
gem; o projelo que obriga o Poder Público a não 
criar condições para que homens e mulheres não 
possam procriar, através da vaseclomia e da ligadu
ra de trompas; e o projelo de lei sobre a questão dos 
policiais dos territórios brasileiros. Esses três vetos, 
dados pelo Presidente da República, precisam ·ser 
rejeitados pelo Congresso Nacional. . 

Sr. Presidente, peço à Mesa qúe dê meu pro
nunciamenlo corno lido nesla sessão e que informe 
a este Plenário o porquê do não cumprimerito do 
que rege a Constituição Fede_ral e o Regimento Co
mum no- que se refere a colocar em paula, para vo-

. lação, os vetos dados aos projelos pelo Presidente 
Feinando Henrique Cardoso: · · 

· - Muifl:i obrigado. · 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
- SR. ADEMIRANDRADE EM SEU DISCURSO: 

Senhor Presidente, 
SenhoieS Se.•adoieS, 
Recebi em meu gabinete na semana passada 

um abaixo-assinado de dezenas de profissionais da 
ârea da enfermagem e seus represenlantes de clas
se, que aluam no Estado do Parâ e em outras unida
des ela federação. Eles fazem um importante pleito a 
nós, membros desla Casa legislativa E, por ser jus
to o que eles reivindicam, sirvo-lhes de porta-voz 
para reiterar o seu requerimenlo: 

Os profissionais de enfennagem pleiteiam a 
derrubada do velo do senhor presidente da Repúbli
ca ao Projelo de Lei 29195, publicado no Diário Ofi
cial da Uniao do dia 21 de dezembro último. 

E por que devemos dembar o velo? A raspas
la é simples, senhor Presidente. O veto se funda
mania num parecer equivocado do Ministério do Tra
balho. Serei mais claro. 

O Projeto de Lei 29/95, de autoria da senadora 
Benedita da Silva, obteve parecer favorável da-sena
dora Marina Silva e a aprovação unânime do Sena-
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do Federal na sessão de 30 de novembro último. 
Dispõe sobre a jornada dos profissionais de enfer
magem, limitada a 30 horas de trabalho por semana 

A redução da jornada tem uma explicação. Os 
profissionais que trabalham na área hospitalar atuam 
- grande parte deles pelo menos - oito horas diárias, 
com uma folga por semana É desnecessário lembrdf 
que, em todo o exercício da exaustiva alillidade, man
têm contato imediato com agentes insalubres. 

A exposição a fatores prejudiciais à saúde por 
si só, Senhor Presidente, os faz merecedores da jor
nada especial. Mas há mais. O que se pode dizer 
das condições de trabalho a que a categoria é sub
metida? Longas horas em pé, grande esforço físico, 
trabai h o notumo, estresse, convívio com a doença e· 
a morte, contato direto com medicamentos imunode
pressores e quimioterápicos e com portadores de 
doenças infecto-contagiosas. 

V ale lembrar, também, a questão da iSonomia. 
Outras categorias profissionais assemelhadas gozam 
da jornada reduzida de trabalho. mécfiCOS, psicólogos, · 
fonoat.diólogos, terapeutas ocupacionais há muito têm 
tratamento diferenciado garantido por lei. · 

Veja, Senhor Presidente, a incoerência do I&' · 
gislador. O trabalho exercido por essas últimas cate
gorias não é, cte forma alguma, do tipo contínuo. Em 
outras palavras:' eles não prestam assistência inté-' · 
gral ao paciente nas· vinte e quatro horas do dia· 
Quem o faz? Os profissionais de enfermagem. 

Não precisaria de mais, Senhor Presidente, no
bres Senadores. Só a maior exposição dos profiSsio
nais de enfermagem a agentes prejudiciais à saúde 
justificaria plenamente ã luta que eles tràvài'Ti há tan
to tempo. 

Assim sendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores; . 
fazer justiça está em nossas mãos. Não. nos furte
mos a nosso compromisso. O nosso dever é ·o de 
manter a coerência e a mesma posição política ado
tada na votação daquele projeto. Por isso o veto 
deve ser derrubado também por unanimidade. 

Ao termo mei<ddo a confiança do povo que nos . 
elegeu o representante do estado nesta Casa, assumi
mos o dever implícito de promover o bem-estar geral. 
Não nos esqueçamos de que, atendendo a justa rei
vindicação dos profissionais de enfermagem, estamos 
contribuindo para melhorar os serviços prestados à po
pulação, que clama por assistência médico-hospitalar 
não só mais digna, mas mais ht.mana. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigadõ. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Informo 

ao nobre Senador Ademir Andrade que, na sessão 

de hoje, foi convocada uma sessão do Congresso 
Nacional para o dia 27 do corrente mês, às 19 ho
ras, exatarnente para apreciar toda uma pauta de 
vetos presidenciais. 

O requerimento que V. E# acaba de formular 
será atendido na forma legal. 

Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim 
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, devido ao 
adiantado da hora, desejo fazer pequenas referên
cias a alguns assuntos. A priori, o assunto que foi 
tão debatido aqui nesta Casa e tomou-se a polêmica 
do mês, a CPI dos Bancos, que subscrevi. 

Ainda hoje, vi ser pedida a instalação dessa 
CP!, mas em volta dela vêem-se correndo mano
bras. Esta Casa estã distante das vistas dos povo, 
do eleitor, das pessoas que fazem parte deste País 
e 'não \êm conhecimento das manobras que são fei
tas aqui para acobertar irregularidades. 

Outro assunto diz respeito à questão das lide
rançaS~ A maioria dos Senadores,' em respéito ao 
seu líder, seguindo aquele sistema de liderança, às 
vezes· vota contra sua vontade por uma questãó de 
amizade, por um pedido ou por solicitações outras. 

. . Lembro que hápouco tempÓ vários Senadores 
subscreveram um re<lúet:ime.nto pe;_;ihdo uma CPI 
conjuntá do Congre5só.Logo após, o Senador Elcio 
Alvim% e outros líderes nos pediram que retirásse
mos· rio8sas ·assinaturas e aquela· CPI não aconte
ceu.· Porventura, tivéssemos insistido, a CPI teria 
sido constituída e as irregularidades, as lalcatr\ia5 
cometidas no Banco Econõmico teriam sido esclare
cidas e jarT1aiS teria se· repetido agora com ·o Banco 
Nacional, esse· desvio de é b'ilhões de reais, número 
que é até diflcil de'se pronunciar. Isso ácontecea em 
decorrência da não instalação daquela CPI. 

Agora, outra vez, assinamos pedido de instala
ção de uma CPI, da qual fui o nono subscritor. Já se 
sabe que manobras são feitas para que, na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, ou no Ple
nário, pe.la maioria dos liderados pelo Governo, seja 
anulada essa CP!. 

Então, pergunto: está mais uma·vez o povo, o 
Brasil, o sistema econômico brasileiro indo buraco 
abaixo? 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o· Cor
reio Braziliense de hoje publicou que o Governo já 
procura criar um pacote para tirar os usineiros dos 
prejufzos causados por eles mesmos. Esses prejuí
zos orçam também em 6 bilhões de reais. Se essa 
CPI não for à frente, com certeza os cofres públicos 
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do País vão, ·mais uma vez, pagar 6 bilhões de reais 
ou mais aos usineiros, que têm usado esse dinheiro 
não sei como, causando prejuízo aos brasileiros. 

Sr. Presidente, fui informado - não estou certo 
da veracidade da informação - de que a quantia que 
se paga aqui por 3 litros de gasolina compra 60 litros 
do mesmo produto na Venezuela O Brasil entrou num 
tal mercado livre em que importa da Argentina o leite e 
o queijo baratíssimos, e para iá deve o ·Brasil vender 
.gasoüna barata A Venezuela, que tem os custos bai
xíssimos do seu petróleo, manda de lá para cá produ
tos para serem vendidos, e aqui se paga gasolina, óleo 
diesel pelo custo que todos conhecemos. 

. Eu, na· minha falta de conhecimento, fico a 
pensar onde estão os economistas? Onde estão as 
pessoas que cuidam do sistema financeiro? Onde 
estã o dinheiro que o Governo Federal diz estar in
vestido no exterior, no valor aproximado de 50 bilhõ
es de reais? Quem manuseia o dinheiro do Brasil lá 
fora? Quem é que empresta esse dinheiro? Por 
quanto e a que banca empresta? · 

Essa questão tem que ser esclarecida. A televi
são colocar holofotes sobre" os líderes, expondo sua 
imagem, para que o povo, que paga o preçO alto 
pelo que consome, olhe para o rosto desses líderes 
que, não sei por que valores, têm defendido os inte
resses do Governo Federal, que inocentemente tem 
dado apoio a detennina:loS setores que não o merecElffi: 

O Governo Federal deveria ser resguardado pela 
maioria dos Senadores que pertencem a esta Casa 
Há 81 Senadores; se. 41 quiserem acertar os passos 
deste Brasü, conseguirão fazêHo. O que não pode 
ocorrer são esses conchavas, que me decepcionam. 

Vemos tantos Senadores de boa fé, querendo 
apurar essas irregularidades, e uma minoria corren
do atrás de interesses de grupos, impedindo que 
este Brasil se desenvolva e seja respeüado. 

Falarei. agora, em poucas palavras, sobre um 
problema fundiário ocorrido em Rondônia, do qual o 
nobre Senador Odacir Soares, que ora preside esta 
sessão, tem conhe<:jmento. 

Sr. Presidente, no ano passado, o Brasil ficou 
estarrecido com o episódio conhecido como "Chaci
na de Corumbiara", que a IOdos os brasileiros enver
gonhou; quando morreram vários trabalhadores. 

Corumbiara foi a conseqüência de um proces
so de reforma agrária mal resolvida ao longo da his
tória deste País. 

Já disse, desta tribuna, que os Poderes Execu- · 
tivo e Judiciário têm todas as condiçOes para imple
mentar um processo de reforma agrária sistemático, 
em ordem e em paz. 

Se a reforma agrária não tem ocorrido de acor, 
do com a expectativa e as necessidades da socieda
de brasileira, não é por falta de dispositivos legais. O 
Poder Legislativo não tem faltado com o seu dever 
de legislar a respeito desse tema 

O que tem ocorrido, de fato, desde a edição do 
Estatuto da Terra, em 1964? Uma sistemática falta 
de vontade política do Poder Público, que tem en
frentado parcialmente este problema tão candente e 
de solução tão necessária, porque fundamental para 
a consolidação da democracia brasileira e .para a ge
ração de empregos, renda e aumento da riqueza na
cional. 

De· há muito tempo, o Poder PÚblico tem sido 
omisso nesta questão, agindo sempre sob. pressão 
dos que precisam da terra e freqüentemente suqum-

. bindq à pressão dos contra-reforma .. 
Por outro lado, quando o Estado tem intervindo. 

na propriedade privada, o tem feito mal, não garan
tindo aos" assentados as mínimas c<indiçOes de, in-
ciLISiv'é, permanecerem na atividade i:uraL. . 

. 10 o que constatei reCentemente no sim.ula<;ro de 
assentamento das tammas. egressas de Santa EHna, 
triste cenário da chacina de Corumb!ara; em Rondônia 

O Governo adquiriu, no Município .de Theobrcr 
ma, terras para serem destinadas às famílias sobre-· 
viventes de Santa Elina E trouxe para a sociedade a·· 
informação de que o problema estava resolvido, 
dando o ~unto como encerrado, dando esse pare
cer a toda a sociedade brasileira de que todo aquele 
problema ~staria resolvido. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
triste de um país que considera o que verifiquei em 
Theobroma ·como reforma agrária As farrulias sobrevi
ventes da chacina de Corumbiara foram levadas para as 
terras adquiridas peló Governo em Theobroma e deixa
das à pi4)ria sorte. Nenhuma i[lfra-estrutura básica ou 
social foi oú está serdo oferecida àquelas famlias. 

Abandonadas. em acampamentos coletivos 
ou individuais sem nenhuma ordenação no assenc 
tamento., cOmpletamente desassistidas, aquelas 
famíliaS "estão send9 vítimas de doenças de .toda 
espécie, como se. !lstivessem sendo penalizadas 
por lUtarem· pelo direito à vida, à dignidade e à ci-
dadania . 

Longe ·é o teiiipo em qlle o Governo oferecia 
aos programas de 'assentamento funções que iam 
desde o acesso à térra até à promoção do assenta
mento, sob todos os ·aspectos. 

O que ocorre, desde o último decênio, pelo me
nos, é o despejo de .trabalhadores rurais de áreas, 
sem a oferta das condições básicas para que os as-
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sentados possam progredir e permanecer na ativida
de rural e nos projetas de assentamento. 

Se formos examinar os atuais ocupantes dos 
projetas de assentamento tidos como implantados 
pelo Governo Federal, ver-se-á que pelo menos 
50% não são os assentados originais. Isto deve-se a 
um processo de reforma agrária mal feitç, desorde
nado, conseqüência da falta de recursos. em razão 
da má vontade política com este processo, que de
veria ter absoluta e total prioridade em qualquer 
ação de Governo, e não tem. 

A prioridade de qualquer programa é caracteri
zada pela quantidade de recursos que são destina
dos no Orçamento. 

Como entender que o Governo Federal julga 
prioritária a reforma agrária. se está destinando ao Or
çamento de 1996 apenas 0,2"h do total da reéeita pre
vista para este programa, ou seja, 685 milhões de reais. 
Enquanto isso, o mesmo Governo compromete no Or
çamento 41 o/o para o pagamento da dívida interna, privi-' 
legiando uma minoria com 125 bilhões de reais. 

Ao mesmo tempo, gasta dez vezes o que está 
previsto à reforma agrária para socorro aos bancos 
falidos e criminosamente geridos, como se o clamor 
de meia dúzia de banqueiros devesse ser mais forte 
do que o desespero de milhares de brasileiros que · 
vagueiam pelas estrádas da vida, lutando peJo direi- · · 
to ao trabalho, à dignidade e à cidadania 

· É preciso que o Governo diga de que ladO· 
está, da maioria que o elegeu, ou de uma minoria · 
que patrocinou sua eleição. · 

A reforma agrária é apenas um dos destempe
ras sociais do Brasil. A reforma agrária'l10'País·tem · 
sido usada só como escudo, como propaganda polí
tica do Governo e, na verdade, faz-se de ·assentar 
famílias e, por lá, elas continuam abandonadas e em 
condições piores. · ·. · 

No caso de Rondônia, foram criados vários as
·- sentamentos que por falta de apoio do Governo Fe

deral, não progrediram. Realmente, não adianta dar 
um pedaço de terra-a um agricultor em plena mata, 

em pleno abandono, e mandá-lo para lá, sem assistên
cia médica alguma, sem qualquer outra assistência 

Sou a favor de que, se o Governo tiver que aju
dar o pobre cc)m uma sacola de gêneros, ou um sa
lário mínimo, ou a metade de um salário, que ajude 
aqueles assentados na área rural, até porque tiran
do-os das periferias da cidade, eles começam a pro
duzir, mas produzir com apoio governamental, o que 
não vem ocorrendo. 

O dinheiro que o Governo está colocando em 
bancos, que vai colocar na Região Nordeste para os 
produtores de álcool e açúcar, deveria ser destinado 
aos pequenos agricultores. Poder-se-ia até mudar 
essa produção de álcool. Vejam V. Exªs, com o valor 
referente a três litros da gasolina brasileira, na divisa 
da Venezuela pode-se comprar 60 litros da gasolina 
venezuelana Há alguma coisa errada neste País! 

Não entendo de economia, não sou intelectual, 
mas. 'às vezes fico envergonhado quando chego a 
esta Casa e vejo tantos posicionamentos, de tantas 
pessoas que se dizem sabidas e que não vêem os 
problemas como devem ser vistos. 

Nesta semana, ao assistir 6 Programa Globo 
Rural, tive oportunidade de ver um produtor de trigo 
e sua e5posa chorando por terem sido obrigados a 
fechar sua fazenda, porque não tinham dinheiro para 
alimentar o gado .e. nem para financiar o· trigo, só res
tava o casco da terra. Lacraram o cadeado para vi
rem morar na cidade .. 

Sinceramente, acho que todos os parlamenta
res, as autoridades deveriam assistir a uma cena da
quelas para ficarem comovidos e, ao chegarem no 
Senado, não defenderem os banqueiros e quem le
vou o dinheiro dos bancos, deixando de colocar na 
cadeia essas pessoas que a cada minuto levam os 
recursos deste País. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Nada 

mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 18h29min.) 

Ata da 23ª-Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 19 de março de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Odacir Soares 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE. 
PRESENTES OS SRS. SENADORES:. 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos V aladares - Arlindo Porto - Artur da 
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Távola- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni V e
ras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Pa
trocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Couti
nho Jorge- Edison Lobão - Eduardo Suplicy- Elcid 
Alvares - Emflia Fernandes - Epítacio Cafeteira -
Ernandes Amorim - Esperidião Amin ,.- Fernando 
Bezerra - Flaviano Melo - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata- Gilberto Mlraridâ :_ Gilvam 
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão ~ .. 
Humberto Lucena- [ris Rezende- Jader Barbalho
Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel 
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo Outra- José Fogaça- José lgnácio Ferrei
ra - José Roberto Arruda - José Samey - Júlio 
Campos- Júnia Marise- Lauro Campos.- Leomar 
Quintanilha - Levy Dias - Lucidio PorteHa - Lúcio 
Alcântara- Lúdio Coelho - Luiz AlberiD de Oliveira
Marina Silva -·Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Odacir Soares -·.Onofre Quinan .- Os
mar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon - Ramez. Te
bel - Renan CaJheiros - Roberto Freire - Roberto 
Requião - Romeu Tuma - Ronaldo ·Cunha Uma
SebaSÍião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vile
la Filho- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing- Wal
deck Omelas. 

O SR; PRESIDENTE (Odacir Soares) -'A lista · · 
de. presença acusa o cdmparecimento de T7 Srs. 
Senadores. Havendo número regi_mélifal, declaro· 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de 'Deus, iniCiamos nossos tra- · · 
balhos. · · · · 

Sobre a mesa, requerimenro·que será lido pelo 
Sr. 1Q Secretário em exercício, SenadorValmir Cam-.. 
pelo. · · · 

É lido o seguinte: ..•• _ • _ . 

REQUERIMENTO N" 255, DE 1996 

Senhor Presidenta, · · 
Nos termos regimentais, requeremos que o 

tempo destinado aoi; oradores da Hora do Expedien
te da sessão delibérativa ordinária de 21 de março 
próximo seja destinado a comemorar o Dia Interna
cional dÓ Combate à Discriminação RaciaL 

Sala das Sessões, 19 de março de 1996. - Be
nedita da Silva- Emandes Amorim -Odacir Soa
res- Eduardo Suplicy...: Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -· O re
querimen!o será votado após a Ordem do Dia 

Sobre a mesa requerimen10 que será licb pelo Sr. 
1" Secretário em exercício, SenaOOr Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 256, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art 336, b,_ do Re

gimento Interno, urgência para o Projeto de Resolu
ção n" 21, de 1996, que autoriza o Município de 
Osasco-SP a emitir Letras Financeiras do Tesouro · 
do Município de Osasco - LFTMO. cujos recursos 
serão destinados à liquidação da sétima parcela de 
precatórios judiciais, bem como dos complementos 
da primeira à sexta parcelas. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1996. -
Valmir Campelo - PTB - Gilvam Borges - PMOB -
Sérgio Machado- PSDB- Hugo Napolello- PFL 

O SR. PRESIDENTE. (Odacir Soares ) - Esse 
requerimen!o será votado após a Ordem do Dia, na 
forma do disposto no art. 340, 11, do Regimento Interno. 

. Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo, 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 257, DE 1996 

SeniJ.or Presidente, . 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2Q da· 

Constituição Federal, e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal, seja solicitada ao Conselho de Re
curso do Sistema Rnanceiro Nacional, através do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. a seguinte 
documentação:? . · · 

1 - Cópias integrais do$ vo!os pronunciados 
pelos representantes das oito entidades que inte
gram o referido-.Conselho no processo contra o Ban
co Patente por falsificação de resultados em 1988. 

.2 "" Cópias integrais dos relatórios de fiscaliza
ção de Banco Central que serviram para fundamen
tar ~sa decisão. 

Justificação 

A propOsição em tela foi motivada por reporta
gem publicada na primeira página do Caderno de 
Economia do diário carioca O Globo, de 14 de mar
ço último, assinada pelas jornalistas Adriana Chiarini 
e Aguinaldo Novo, S9b Q titulo Presidente da BM&F 
cometeu fraude. ' · 

De acordo com a.matéria jornalística, o Presi
dente da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), 
Manoel Francisco Pires da Costa, foi condenado a fi
car um ano afastado da administração de instituiçõ
es financeiras. A pena, imposta pelo Conselho de 
Recursos do Sistema Rnanceiro Nacional (colegiado 
composto por representantes de oito entidades, sen
do quatro públicas - Comisslio de Valores Mobiliá-
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rios, Banco Central, Caixa Eeoriômica Federal e Mi
nistério da Fazenda - e quatro privadas (Febraban, 
Anbid, CNBV e Abrasca}, deverrHre ao fato de que o 
referido empresário, na quaflda:le de sócio do Banco 
Patente, forjou prejuízos no balanço da ins!ib.ição, cor
responldente ao exerclcio de 1988, numa fraude que en
volveu a compra e revenda de títulos federais e ouro. 

Sempre segundo O Globo, a insÍituição teve 
prejuízos injustificáveis da ordem de US$4,5 milhões 
(quatro e meio milhões de dólares} naquele ano, em 
razão da compra de títulos e ouro no mercado, re
vendidos, em seguida, por preços mais baixos, 
numa operação destinada à desviar dinheiro e enco
brir seu desaparecimento com uma aparência de le
galidade. 

Diante dessa surpreendente revelação, enten
do de grande revelãncia para o pleno exercício das 
atribuições fiscalizadoras conferidas a esta Casa, 
pela regra contida no inciso X do art. 49 da Lei 
Maior, o encaminhamento dos subsídios informati
vos que ora requeiro do Poder Exebutivo. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1996. - Se
nadora Gilberto Miranda Batis!a. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares} - O re
querimento lido será despachado à Mesa, para deci
são, nos termos do art 216, III, do Regimenfo Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Esgotá
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA . - ~"T•·. 

Discussão, em turno único, da Reda
ção Final (oferecida pela Comissão Direfora 
como conclusão de seu Parecer n" 104, de 
1996), do Projeto de Lei do Senado n" 69, 
de 1991 (n" 3.288/92, na Câmara dos Depu
tados), de autoria do Senador Francisto 
Rollemberg, que dá nova redação ao§ 49. do 
art. 159 do Código Penal. 

Em discussão a redação final, em turno único. 
(Pausa} 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas à proposiçãJ emendas, que não en
volvam o mérito, até o encerramento da discussão. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. -

Encerrada a discussão sem apresentação de 
emendas, a redação ·final é considerada definitiva-

mente aprovada, sem votação, nos termos do art. 
324 do Regimento Interno. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI DO 
SENADON>-69, DE 1991 

(N" 3.288, de 1992, na camara dos Depu!aclos) 

Dá nova redação ao § 49. do art 159 
do Código Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O § 49. do art. 159 do Código Penal pas

sa a vigorar com a seguinte redação: 

"Ar!. 159 ............................................. .. 
§ 49. Se o crime é cometido em concur

so, o concorrente que o denunciar à autori
dade, facilitando a libertação do seqüestrado, 
terá sua pena reduzida de um a dois terços. • 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 49. Revogam-se as disposições em éontrário. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares} -Item 2: 

Discussão, em turno único, da Reda-
.. ção Final (oferecida pela Comissão Direfora 

em seu Parecer n" 106, de 1996}, do Projefo 
de Lei do Senado n" 318, de 1995, de inicia
tiva da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que altera dispositivos do Código 
de Processo Civil e acrescenta Capítulo ao 
·Título 11 do Uvro IV. 

Em discussão a redação final em turno 
único. (Pausa) 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas à proposição emendas, que não en
volvam o mérito, até o encerramento da discussão. 

Encerrada a discussão sem apresentação de 
emendas, a redação final é considerada definitiva
mente aprovada, sem votação, nos termos do art. 
324 do Regimenfo Interno. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

tt-!318, DE 1995 

Altera dispositiVos do Código de 
Processo Civil, e acrescen!a Capitulo ao 
Título II do Livro IV. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art 1• O Título 11 do Livro IV do Código de Pro- O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Esgotac 
cesso Civil- Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973, -da a matéria constante da Ordem do Dia. 
é acrescido do seguinte Capítulo XII, renumeranclo- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen-
se os demais artigos:_ to nº.255, de 1996, formulado_ pela eminente Sena-

CAPÍTULO XII 
Do Juízo Homologatório 

Art 1.211 . Poderão as pessoas capa
zes de contratar, representadas por seus 
advogados, requerer o juiz que homologue, 
por sentença. o acordo a que chegaram quan
to à solução do litígio, ainda extrajudicial. 

Art 1.212. O requerimento indicará: 
I - o juiz a qiJe for dirigido; 
11 - os nomes, prenomes, estado civil, 

profissão, domicflio e residência das partes, 
sendo que, no caso de pessoa jurídica de di
reito privado, além da qualificação de seus 
representantes legais, deverá ser juntado o 
contrato social, devidamente registrado; 

III - a exposição dos fatos, instruídos 
com J:iocumentos indispensáveis, quando for 
o caso; 

IV - os termos do acordo a ser homo
logado por sentença; e 

V - a declaração de responsabilidade 
pelas despesas processuais. 

Art 22 O art 584 ilo Código de Processo Civil 
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI: 

"Art. 584. ············--········-·_:_ •........ :: ..... . 
VI- a sentença do juízo hornologalório." 

Art ~G-inetso-H-do--art. 173 do Código de Pro= 
cesso Civfl passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 173. ·········---·~··-····-·-········-
ii - a citação, a fim de evitar o pereci

ment6 do direito; e bem assim o arresto, o 
seqUestro, a penhora, a arrecadação, a bus
ca e apreensão, o depósito, a prisão, a se
paração de corpos, a abetura de testamen
to, os embargos de terceiro, anunciação de 
obra novã;·os atos do juízo homologatório, e 
outros aios análogos." · 

Art ·4"- O art 1.í 12 do Código de Processo Ci- · 
vil passa a vigorar acrescido do seguinte inciso Vil: 

• Art. 1.112. ··········-·········-····--·······-· 
Vil -juízo homologatório.':. 

Art 52 Esja lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6"- Revogam-se as disposições em contrário. 

- dora Benedita da Silva e mais quatro subscrições, 
lido no Expediente. · 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.} , 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares} - Passa

se, agora, à apreciação do Requerimento n• 256, de 
1996, de urgência, lido no Expediente, para o Proje
to de Resolução no 21, de 1996. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.} 
. _ A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqUente, nos 
termos do art 345, 11, do Regimento Interno, c/c art 

. 4"- da Resolução nº 37, de 1995. 
O SR. MAURO MIRANDA - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação inadiável 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares}- Tem a 

palavra, para uma comunicação inadiável, o Sena
dor Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.} - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acida

-- de de Brasflia e todo o seu entorno estarão livres de 
cortes de energianos próximosdez a quinze anos. 

t: vrna ~rgp,de-ootíGia para- toda uma região 
que experimenta os maiores índices de crescimento 
populacional do país e que depende de novas indús
trias para resolver o seu problema de emprego. 

Um passo importante na direção desse objetivo 
será dado com a noa linha de transmissão ltumbia
ra-Brasília Sul, cujas obras foram autonzadas na últi
ma quinta-feira pelo Ministro Raimundo-Brito, de Mi
nas e Energia. A conclusão está prevista para feve
reiro do próximo ano, de acordo com as cláusulas do 
contrato que foi assinado numa solenidade que tive
mos a honra de presenciar. 

É como se construíssemos uma nova pista 
para aliviar o tráfei:lo de uma estrada inteiramente 
congestionada. E a imagem serve como uma luva 
para o que está acontecendo de fato no Distrito Fe
deral. O crescimento de consumo de energia foi de 

-- 12%, de 1994 para o ano passado, con_tra uma pre
visão que não passava dos 4 %._ Com isso, qualquer 
reparo no sistema obrigava aos cortes, já que a ca-



Março de 1996 .. ANAIS DO SENADO FEDERAL 00095. 

pacidade eSlava completamen!e esgotada pela de
manda vegetativa crescente. 

Com a nova linha de 345 mil volts, o problema 
estará solucionado no imediato. Os futurps cresci- . 
mentos de demanda serão atendidos com folga pe-. 
las usinas de Corumbá, que será concluída no próxi
mo ano, e de Serra da Mesa, em Minaçu, com a sua 
conclusão prevista para o ano seguinte, ambas no 
Estado de Goiás. 

Além de permitir, no curto prazo, um côrnodo 
equilíbrio entre oferta e demanda de energia, a ex
pansão do sistema que serve ao Distrito Federal vai 
tranqOilizar as fammas que residem no cinturão de 
pobreza da cidade. 

No entorno de Brasma, os cortes fá começam a 
ser rotina, com efeitos na redução dos níveis de se
gurança e até mesmo no registro de perdas mate
riais. Nas suas carências; essas lamilias mantêm, 
em suas geladeiras, estoques mínimos de produtos 
perecíveis que podem se perder rapidamen!e com a 
interrupção da energia. 

E é lá que os cortes seletivos vão acontecer, 
sempre, pela preocupação natural de proteger as in
dústrias, o Plano Piloto e a administração federal. 
Imagine-se o que seria uma cidade dramaticamente 
dependente da infonmatização como é Brasília, se 
passasse a viver sob a insegurança de intenrupções 
sucessivas. 

O entorno de Brasma tem outros e graves pro
blemas, como denunciou na semanà passada o ilus
tre Senador I ris Rezende, e sobre os quais temos in
sistido também eu e os Senadores de Brasília. Acho 
que as soluções de médio e de longo prazos para as 
graves carências sociais que atingem essa geografia 
comum entre Goiás e Brasília virão com a industriali
zação locaL 

O aumento de oferta de energia vai alavancar 
essa possibilidade, e essas concentrações urbanas 
perderão a lamentável identidade de cidades-donmi
tórios. Isso não significa, porém, que a ação solidá
ria das Bancadas de Goiás e do Distrito Federal no 
Congresso deva acomodar-se. Há prioridades que 
devem sustentar a nossa luta, como a implantação 
de redes áe esgotos, abastecimento dágua, ensino 
com qualidade, melhoria da rede hospitalar, constru
ções habitacionais e de segurança pública. 

Com investimentos previstos de 42 milhões de 
reais, as linhas terão uma extensão de 333 quilôme
tros, entre ltumbiara e Brasilia, passando por Co
rumbá. A era da exaustão vai ser sanada a partir de 
fevereiro do próximo ano. E até lá as empresas que · 
operam com a geração e a distribuição terão de en-

contrar meios para evitar os aciden!es l)través da 
eficiência nos trabalhos de conservação. 

Para uma rede reconhecidamente saturada, 
sobre a qual já não exis!e a mínima possibilidade de 
acréscimo de cargas, é indispensável uma fiscaliza
ção penmanente que garanta índices mínimos de 
previsibilidade. 

De resto, o que importa neste instante é exaltar 
a decisão do Ministro de Minas e Energia, cujo 
exemplo deve ser seguido nas ações de outros Mi
nistérios mais diretamente envolvidos com o desen
voivimento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado •. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra · 
O SR. PRESIDENTE (O:lacir Soares) - Conce

do a palavra ao nobre Senaâor Eduardo Suplicy e, 
em seguida, à Senadora Benedita da Silva 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, o Senado Federal assistiu· hoje a 
uma mobilização extraordinária dos Partidos que 
constituem a base do Governo para tentar impedir a 
criação da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 
o Sistema Financeiro. 

Estranho, Sr. Presiden!e, as razões pelas quais 
o Presiden!e Fernando Henrique Cardoso, o Ministro 
Pedro Malan e as autoridades monetárias estejam a 
indicar receio tão grande com respeito à realização 
daCPI. . 

Um governo que confia na transparência de 
suas ações, sobretudo naquelas que venham a mo
bilizar extraordinário volume de recursos, deve estar 
pronto, a qualquer momento, para prestar esclareci
mentos à opinião pública e, principalmente, aos rep
resentantes do povo no Congresso Nacional. 

Estranhei os tenmos das diversas tentativas 
aqui feitas, uma· ·delas, prezado Senador O:lacir 
Soares, de autoria de V. Ex' mesmo, que ocupa a. 
Presidência dos trabalhos, que indaga da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania se pode urna 
Comissão Parlamentar de Inquérito ser instituída 
ainda que não tenham sido designados todos os 
membros pelos diversos Partidos. 

Acredito que tenha sido este o teor fundamen-
tal da pergunta que V. Ex' encaminhou. / 

Creio que a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e o Plenário do Senado irão esclarecer 
es!e ponto com base na jurisprudência, na história 
do Congresso Nacional. Poderíamos lembrar diver
sos fatos, inclusive, recentemente, o da CPI .da Mi-
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neração. que funciona sem que alguns Partidos te
nham designado seus membros; a CPI dos Bingos, 
na Câmara dos Deputados, para a qual o PFL e o 
PMDB não designaram membros. 

Ao tempo em que fui Deputado Federal, de 
1983 a 1987, constituiu-se a CPI sobre o endivida
mento externo do Governo brasileiro. Foi uma CPI 
altamente polêmica, que preocupou o Governo João 
Figueiredo. O Partido que sustentava o referido Go
verno, principalmente o PDS, resolveu, de início, 
não indicar os membros, mas a CPI acabou se for
mando. Isso foi até objeto de análise em artigo publi
cado pelo ex-Deputado Sebastião Nery, que foi o 
Relator daquela CPI. Presidida pelo ex-Deputado 
Alencar Furtado, a CPI chegou a ter mais de 60 reu
niões, em que foram ouvidos, dentre outros, o ex-Mi
nistro snvio Frota e inúmeras autoridades. 

LemiJro-me de episódios em que as próprias 
autoridades monetárias, os ex-Ministros An1ônio Del
fim Netto e Emane Galveas, tudo fizeram para não 
comparecer aos requerimentos de convocação. No 
momento em que foram convocados, praticamente 
nas duas semanas finais de trabalho, enviaram um 
telegrama à CPI, comunicando que precisavam fa
zer uma viagem de emergência a Washington para 
uma reunião com o Fundo Monetário Internacional. 
Na semana seguinte, esgotou-se o prazo da CPI e, 
usando dessa estratégia, ambos acabaram não 
Comparecendo à CPI. Contudo, ela funcionou à pro
duziu um relatório que, conforme iecordou Sebas
tião Nery, contou com a colaboração do então pro
fessor da Universidade de Brasma. hoje Governador 
do Distrito Federal, Cristovam Buarque. Fui membro 
daquela CPI e recordo-me muito bem dos fatos. 

A outra questão levantada pelo Senador Hugo 
Napoleão é se hã fato determinado. Ora, se quise
rem o PFL, o PMDB e o PTB contribuir para uma 
melhor definição do fato determinado, que propo
nham um aperfeiçoamento da ementa. desde que de 
acordo com a proposição apresentada originalmente 
pelo Senador Ar)!onio Carlos Valadares, que contou 
com o apoio e a·colaboração de todos os 29 Sena
dores ql,Je assinaram o requerimento. 

Sr. Presidente, na verdade, fatos graves leva
ram mais de um terço dos Senadores a requererem 
a constituição da CPI: a forma com qo.Je as autori~
des monetárias têm realizado apurações, investiga
ções, fiscalizações; pressões que impedem que as 
providências devidas sejam tomadas; os procedi
mentos de fraude constatados em algumas das insti
tuições financeiras, como o Banco Nacional e o Ban
co Econõmico. 

Não se trata de submeter o Banc_o Central, 
conforme declarou o Ministro Pedro Malan, em en
trevista ao Jornal do Brasil de domingo, 17 de mar
ço, a qualquer processo desnecessário e inoportuno. 
Não posso concordar com essa avaliação do Minis
tro Pedro Malan, por quem tenho muito respeito. 
Acrescenta ainda S. Exª que nenhum país do mundo 
submete o Banco Central a este achincalhe. 

Ora, não me parece que o Ministro Pedro Ma
lan esteja consciente do que o Presidente Fernando 
Henrique Çardoso testemunhou em sua visita a Tó
quio. Naquela ocasião, na Dieta, no Parlamento ja
ponês, Sua Excelência presenciou uma movimenta
ção dos parlamentares daquele país em protesto 
contra a ajuda financeira do governo japonês às ins
tituições financeiras daquela nação. · · 

Assim,_ Sr. Presidente, gostaria que estivés
semos atentos ·a esse tipo de movimentação. Nes
tes últimos dois ou três dias, ouvimos os próceres 
do PTB, o Prefeito Paulo Maluf, o Líder Epitacio 
Cafeieira e o Presidente Esperidião Amin dizerem 
que de forma alguma iriam aceitar qualquer tipo de 
barganha, tal como um um Ministério do Governo 
Federal -até quem sãbe no jantar que hoja·o Pre
sidente oferecerã àquele Partido - e deixar de indi-·- · 
car os membros para a CPI. Resolveram. então. 
fazer a indicação e nós cumprimentamos o Líder 
Epitacio Cafeteira e o Senador Esperidião Amin 
pela atitude. . . . 

Gostaria de dizer não basta isso. É necessário 
que se diga com clareza e, sobretudo amanhã na 
Comissão de Constilt.ição, Justiça e Cidadania e em 
todo estê-ePisódio, que não se pode aceitar esse 
tipo de procedimento para impedir a criação da CPI 
do Sistema Financeiro. 

Sr. Presidente, estão a dizer que o Governo 
hoje começou a publicar nomes. indicações de par
lamentares, de Senadores dos diversos partidos, 
para tentar reverter_ uma situação que parece inevi
tãvel praticamente. 

Aos olhos da opinião pública. como poderã o 
Governo expiicar que estaria tentando agradar cer
tos Senadores dos partidos de sua base governa
mental, para que eles venham a desistir da detenmi
nação colocada hoje por alguns dos Senadores - in
clusive pelo Líder do PMDB Senador Jader Barbalho 
-. ou seja, a importância de se levar adiante e cum
prir o que estã explicitado no art. 58, § 3"-, da~consti
tuição? Quando um terço ou mais de Senadores de
seja apurar algo que lhes parece grave, isso é direito 
constitucional que não pode e não deve ser irrpedido. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, SF-5 e Srs. Senadores, não sou 
perfeita, mas, nomínimo, coerente. Por isso, gosta
ria de receber uma atenção da Diretoria desta Casa 
com relação às informações sobre o valor atribuído 
a cada uma das reformas nos apartamentos dos 
Srs. Senadores. 

Menciono esse fato porque fui abordada por 
uma jornalista que me garantiu ter recebido infor
mações da Casa a respeito da reforma no aparta
mento que irei ocupar. Disse-me que o seu valor 
estava acima dos outros e que havia algumas exi
gências que fugiam do padrão. Como isso não é 
verdade, eu disse à jornalista que essas informa
ções só poderiam ser dadas pelo Diretor-Geral, ou 
pelo Diretor de Patrimôilio, como também pelo Di
reter da Subsecretaria de Administração de Com
pras, que é responsável pelas licitações, pois não 
cabe a mim, como Senadora, preocupar-me com 
reforma de apartamento e muito menos com o que 
haverá dentro dele. 

De algo tenho certeza absoluta: não estou mo-· 
rando em nenhum apartamento; estou hospedada 
em hotel e por isso estou recebendo auxflio, fato que 
posso provar. Não fiz nenhuma lista com exigências 
que fogem do padrão, até porque, segundo a Chefe 
do meu Gabinete, pessoa encarregada de cuidar 
disso, tudo é muito padronizado e há licitações. 

O que não entendo é como os jornalistas con
seguem certas informações, que devertamos ter - e 
não temos - até para responder-lhes no momento 
em que nos interpelam .. 

Fiquei pasma, porque, segundo a jornalista, a 
única pessoa a ser averiguada, neste caso, seria eu. 
Não seria uma matéria geral, que tratasse da ques
tão das reformas dos apartamentos, mas só daquele 
destinado à Senadora Benedita da Silva 

Porque façO ·política com transparência, consi
derei que este. seria.o lugar adequado para colocar 
as minhas verdadeS:' Gostaria que a Casa pudesse 
tomar providências para passar informações corre.: 

- tas às mãos dessa jornalista, que é do Comitê de 
Imprensa da Câmara dos Deputados. 

Não sei se é uma questão politica, por não 
acreditarem que não sou candidata. 

A política, hoje, tomou-se algo extremamente 
difícil, uma vez que não há mais o debate, o confron
to ideológico de propostas, mas, sim, de difamaçõ
es. Portanto, talvez, os resultados das pesquisas 

viessem a fazer com que houvesse interesse em pu
blicar determinados fatos. 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, como 
não é verdade, aqui estou para declarar que estou 
hospedada no Hotel Torre e que a reforma do apar
tamento que ocuparei ainda não foi concluída Com 
mais detalhes, poderia di;;:er que o apartamento se 
encontrava fechado há mais de um ano, com um 
grande vazamento de gás e uma terrível infiltração. 
Também não havia um móvel sequer dentro dele, e 
não estava ocupado por ninguém. Na ocasião, che
guei até a dizer que havia sobrado para mim o "ba
gaço da laranja". Não sou, portanto, responsável pe
Jos gastos. E o apartamento não é da Senadora Be
nedita da Silva, mas do Senado Federal. 

Como Deputada Federal, tive a oportunidade 
de ocupar, por oito anos, um apartamento. No dia 
em que tomei posse nesta Casa, entreguei aquele 
imóvel que não precisou passar por reformas, em 
virtude de estar perfeito. Não estou aqui para dilapi
dar pa!rimõnio público. Esse apartamento não é da 
Senadora Benedita da Silva e, por isso, não tenho 
que fazer nenhuma obra ou reforma .. 

Gostaria de deixar claro este assunto e de soli
citar a essa jornalista que procure a Subsecretaria 
de Administração de Material e Patrimônio, procure 
o Diretor-Geral, a 1 ª Secretaria da Mesa - inclusive 
temos a honra de ter presidindo a sessão o 1 ~ Se
cretário - e pegue essas informações que fogem da 
competência e da função da Senadora Benedita da 
Silva 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Nobre 
Senadora Benedita da Silva, V. Ex" será atendida 

A Presidência diligenciará no sentido de que a 
Diretoria-Geral encaminhe a V. Ex• todas às infor
mações relativas às obras realizadas no apartamen
to que ocupará 

O SR. GILVAM BORGES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Para 
uma comunicaçã_o inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, gosta
ria de me manifestar a respeito do veto presidencial a 
uma matéria do mais alto interesse dos ex-territórios. 

Sr. Presidente, está patenteada a arrogância 
do Governo. Trabalhamos no Senado, apresentando 
uma emenda ão projeto que regulamenta a profissão 
e os salários dos policiais federais. Aprovado no Se
nado por unanimidade, em seguida, travou-se uma 
batalha na Câmara dos Deputados. Com a atuação 
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dos Parlamentares daquela Casa, na quinta-feira, 
conseguimos aprovar a emenda por unanimidade. 
Naquele mesmo dia, o veto já estava pronto. Tudo 
se deu numa velocidade tão grande que, na segun
da-feira, já estava publicado no Diário Oficial da 
União. 

Nove dos nossos Senadores estiveram com o 
Ministro Nelson Jobim para um entendimento políti
co. Nessa negociação a intransigência do Ministério 
da Fazenda nos revelou ser impossível conceder au
mento salarial aos policiais civis dos ex-territórios. 
Foram concedidos, então, 200% de aumento aos 
policiais federais, 170% aos policiais do Distrito Fe
deral e aos estados da região Norte - ex-territórios - ~- ~ ~ 
apenas 30%.~Fieou caracterizada a discriminação e 
a irresponsabilidade do Governo. · 

Gostaria de deixar registrado nesta tribuna o 
nosso descontentamento e manifestar nosso repúdio 
a esse veto presidenciai. Fomos desprestigiados, 
desconsiderados numa ação injusta. Sr.· Presidente, 
agora nos resta trabaihar para derrubar o veto. O 
Congresso Nacionai precisa levantar sua cabeça, 
precisa se erguer. Quanto a isso; demos-uma prova 
hoje, quando o Senado Federai não poderia deixar 
de proceder da forma como o fez, pois, apesar de 
todas as pressões, o Regimento da Casa foi cumpri
do. É um direito constitucional a instaiação da CP I. É 
o insbumento do Poder Legislativo. Honra-me muito 
ser membro desta Casa e constatar que é preciso 
lazer política com dignidade. 

sr. Presidente, a imprensa toda especulou e 
acompanhou, viu a medição de forças, e o Congres
so venceu. Temos aigumas bataihas ainda pela fren
te, pois a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania irá também lazer a sua análise, depois então é 
que a matéria virá ao Plenário. Mas nos honra muito 
neste momento saber que vamos investigar. A opi
nião pública precisa ter conhecimento de como ful
ciona esse sistema bancário; de como se colocam 
bilhões ~bilhões de reais para levantar bancos. 

O Governo tenta inverter as coisas, dizendo 
que nós somos os vilões. E contesta abertamente a 
criação da CPI. Com medo de quê, Sr. Presidente? 
A sociedade precisa saber. 

Estivemos, recentemente, cassando o Presi
dente da República. TIVemos um escândaio que de
tonou praticamente todo esse processo, inédito no 
País, na América Latina: o escándalo da Comissão 

. de Orçamento. O Sistema Rnanceiro precisa ser in
vestigado, doa _a quel)1 doer. O Govemo tem que 
respeitar esse Poder, que tem que cumprir com suas_ 
atribuições. 

São essas minhas manifestações. Quero dei
xar registrado meu repúdio a essa ação promovida 
pelo Poder Executivo, que vetou uma simples emen
da que iria beneficiar e equiparar os saiãrios. 

Registro também a presença de sindicalistas, 
representantes de seus companheiros, que têm, há 
mais de dois meses, acompanhado e lutado pelos 
seus direitos. 

Encerro minhas palavras estendendo cong ratu
lações à Senadora Benedita da Silva, mulher de fi~ 
bra, atuante, que, quando faia, geralmente me emo
ciona. Que V. Ex" continue assim, VIbrante. Senado
ra, com relação aos vetos sobre planejamento fami
liar, precisamos derrubá-los, porque é um direito das 
mulheres. O Senador Suplicy, atento às minh?.S pa
lavras, como um homem progressista, lutador, irá 
ajudar-nos a derrubar esses vetos, tanto no que tan
ge à policia civil, como no que tange ao planejamen-

. to familiar. Vetos do Poder Executivo para agradar 
aiguns segmentos religiosos. Penso que esse direito 
tem que ser garantido. 

Encerro as minhas paiavras agradecendo a 
atenção dos meus companheiros e de todos que nos 
ouvem nesta noite. "~ 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Pre
sidência deseja se solidarizar com a constatação do 
eminente Senador Gilvam Borges relativamente ao ~ 
veto que o Presidente da República apôs ao projeto 
de iei que trata da remuneração da polícia federai e 
que discrimina a policia civil dos ex-territórios. 

~-Na realidade foi um projeto injusto, mas aqui 
no Senado teremos oportunidade de tomar exeqüí
vel o projeto que trata exclusivamente da polícia dos 
ex-tenrilórios, enviado pelo Governo para nossa 
apreciação. 

Concedo a paiavra à nobre Senadora Marina 
Silva 

V. Ex" pode falar sentada, nos termos regimentais. 
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC Pronuncia o 

seguinte discurso. Se!T' revisão dº orador.) - Muito 
obrigada, Sr. Presidente. 

Quero fazer um registro que considero impor
tante até pelo que representa para a justiça brasilei
ra, e, com certeza, é uma mácula que levaremos 
anos para sanar, se a justiça brasileira conseguir 
dela se recuperar. 

Hã no jomai O Globo do dia 15 de março a se
guinte manchete: "Os matadores do sindicalista Chi
co Mendes poderão entregar-se à justiça. Advogado 
garante que Darli, velho e doente, só está esperan
do a preScrição de outro crime do quai é acusado no 
Paraná." -
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Trata-se do famoso crime de Umuarama, que, 

segundo as autoridades policiais e informações de 
jornais, foi o motivo da fuga do assassino do sindica
lista Chico Mendes, Darli Alves e de seu filho Darei 
Alves. Eles fugiram para ganhar tempo, pois o crime 
ocorrido no Paraná irá prescrever. Sendo assim, 
eles não seriam julgados por esse crimfl, tendo, por
tanto, uma pena menor. 

Como o crime irá prescrever nesta ano, eles, 
segundo o seu advogado, estão planejando entrega
rem-se à justiça. Diz a matéria: 

Os fazendeiros Darli Alves da Silva, de 
63 anos, e seu filho Darei Alves Pereira, de 
28, condenados a 19 anos de prisão pelo 
assassinato do líder dos seringueiros Chico 
Mendes, em 22 de dezembro de 1988, em 
Xapuri (AG), deverão entregar-se à Justiça 
no fim do ano. A informação foi dada ao 
O Globo pelo advogado dos criminosos, 
Roberto Duarie, que está negociando a ren
dição de seus clientes com as autoridades 
do Acre. Darli e seu filho fugiram da Peniten
ciária de Rio Branco no fim de 1993. 

"Segundo o advogado, um dos fatores que 
contribuirão para a rendição de seus clientes é que 
no fim do ano prescreverá" o crime ocorrido no Para
ná, do qual eles estão sendo acusados, e que, por
tanJo, poderiam ter uma pena muito grande se se 
entregassem agora 

Os advogados do Darli e do Darei, inclusive, 
sempre dizem nos jornais do Acre que eles têm uma 
conta e que recebiam hâ alguns meses a quantia de 
R$5 mil mensais para cuidar dos interesses dos as
sassinos. 

A Rede Globo de Televisão fez uma longa ma
téria no Fantástico, dando conta de que Darli e Darei 
escondiam-se numa fazenda do outro lado. na Bolí
via, e que as populações circunvizinhas tinham to
das as infoJ"!Tlações da movimentação dos dois as
sassinos. Por várias vezes, enviei .ofícios, expedien
tes ao Ministro .da Justiça tentando sensibifizá-lo 
para que, numa ojJeração conjunta do Governo bra
sileiro com os governos boiMano e peruano, reafiZas
sem uma busca aos assassinos de Chioo Mendes. 

Infelizmente, nunca fui informada sobre qual
quer esforço neste sentido, a menos que seja uma 
ação tão clandestina, que passe irnpereepüvel a 
qualquer cidadão, mesmo àqueles que têm todo in
teresse na causa. 

Todavia, o que diz a matéria do jornal O Globo 
é uma_verdadeira afronta ao bom-senso e à justiça 
brasileira. Entendo que o Darly e o Darei deveriam 

vir ao Ministério da Justiça e dizer que estão acp.;i, 
pois até a Rede Globo os localizou; sabe-se que os 
dois mantém uma conta no Brasil e que pagam ·nor
malmente seus advogados. ~ claro que, por lei, os 
advogados têm o diretlo do silêncio e não podem de
latar os seus clientes, mas, com certeza, se houves
se um real interesse, esses dois já estariam presos. 

~ uma vergonha para a Justiça de nosso Pais 
a manutenção dessa sttuação, porque, repito, se 
houvesse interesse em colocá-los na cadeia, essas 
prisões já teriam ocorrido. Basta· obseniarmos que 
PC Farias, que possuía muito mais condições de se 
esconder, não conseguiu fugir ad aetemum da Jus
tiça e acabcu sendo preso. Os assassinos de Chioo 
Mendes planejaram a fuga e estão, agora, negocian
do com as autoridades acreanas seu retomo. 

Não sei que tipo de autoridade é essa que ne
gocia com esses assassinos o seu relemo, levando 
em conta o pedido de relaxamento de prisão, para 
cumprirem em liberdade condicional a pena que lhes 
foi imputada pela Justiça brasileira. 

Faço questão de colocar este fato, porque o 
considero da maior gravidade. Se o Ministério da 
Justiça e as autoridades policiais deste País Permiti
rem que os assassinos de Chíco Mendes vottem ao 
Brasil e se apresentem numa delegacia qualquer ou 
até mesmo-no Palácio do Governador do Estado do 
Acre, alegando que voltaram porque a pena prescre
veu, perderão toda a credibilidade perante a opinião 
pública do Pafs. 

Digo iSSÓ porque eles estão contando como li
quido e certo que o fato de terem fugido não lhes 
causará qualquer prejuízo. Pelo contrário, poderão 
gozar, a partir de agora, da liberdade condicional, 
mesmo sendo ínfratores da lei e dos direitos huma
nos por inúmeras vezes, uma vez que cometeram 
assassinatos no Paraná, no Acre, fugiram da Justi
ça. sentindo-se, ainda, no direito de planejar e nego
ciar o seu relomo com as autoridades. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Permite-me V. Exi
umaparte? 

A SRA. MARINA SILVA -Ouço V. Exi- com 
prazer. 

O Sr. Eduardo SUplicy - Cumprimento V. Ex• 
pela reiterada preocupação com respeito ao procedi
mento da Justiça e da Polícia Federal, que, infeliz
mente, não conseguem ser ágeis e eficazes o sufi
ciente para prenderem aqueles que assassinaram 
Chico Mendes ·e que já foram condenados por isso. 
Há um contraste com respeilo à maneira como algu
mas pessoas conseguem escapar da Justiça ou 
mesmo da ação da prisão e outras que lutam pelo 
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seu direito à sobrevivência, o direito de eslar lavran
do a terra e que passam por dificuldades extraordi
nárias. Felizmente, na semana passada, o Superior . 
Tribunal de Justiça, em decisão histórica, reconhe
cendo inclusive o direito de resistência dos trabalha
dores Sem Terra, resolveu conceder hiibeas cor
pus a Diolinda Alves de Souza e aos de!)1ais_líderes 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
Mas parece que os promotores do próprio Estado de 
São Paulo continuam com ações que criam dificul
dades para o Movimento dos Sem-Terra. Fomos in
formados pela direção deste Movimento que o Pro
motor de Justiça Paulo Cezar Laranjeiras ajuizou on
tem pedido de prisão preventiva de onze membros 
do Movimento dos Sem-Terra de São Paulo, acam
pados na Fazenda Anhumas, no município de Casti
lho, região de Andradina. Após a ocupação da fa
zenda, várias reintegrações de posse foram concedi
das e os trabalhadores voltaram a ocupar a área 
Bem, o Juiz João Roberto Casali da Silva ainda não 
se manifestou, como juiz da 2~ Vara. Distrital de An
dradina, a respeito deste assunto. Não sei, portanto, 
qual a sua decisão. Mas espero que tenha uma ava
liação pelo menos similar àquela que tiveram os juí
zes do Superior Tribunal de Justiça na semana pas
sada, ao avaliarem em profundidade as razões que 
levam os trabalhadores do Movimento Sem-Terra a 
mostrar a necessidade imperiosa da realização da 
reforma agrária muito mais depressa no Brasil. 

A SRA. MARINA SILVA- Agradeço a V. Ex" 
pelo aparte, principalmente quando faz uma relação 
entre o quanto a Justiça tem agido de forma tenden
ciosa, adolando dois pesos e duas medidas. 

No caso da Diolinda e do Movimento dos Sem
Terra, a Justiça faz questão de agir antecipando-se 
até aos acontecimentos; e no caso de Chico Men
des, ela faz questão de ser morosa e de justificar a 
sua não-ação por falta de estrutura, por falta de con
dições para o trabalho. Esses motivos são inegá
veis. Entretanto, se houvesse um empenho, se hou
vesse um esforço/com certeza não estqríamos sen
do humilhados pÕr esses dois bandidos inescrupulo
sos. que, agindo em 09nluio com várias pessoas de 
grande poder na Região Norte. mais particularmente 
no Estado do Acre, tripudiam sobre os homens e 
mulheres de boa vontade, sobre os homens e mu
lheres de boa-fé, que ainda gostariam de acreditar 
na Justiça brasileira 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Pre- -
sidência comunica ao Plenãrio que estão abertas as 
inscrições aos Senadores interessados em participar 
da comemoração do Dia Internacional de Combate à 

Discriminação Racial, sessão esta que foi .requerida 
pela eminente Senadora Benedita da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Os Srs. 
Senadores João França. Esperidião Amin, Benedita 
da Silva, Odacir Soares e José lgnácio Ferreira en, 
viaram discursos à Mesa para serem publicados. na 
forma do disposto no art 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. JOÃO FRANÇA (PMDB-RR) -Sr. Presi

dente, Sr% e Srs. Senadores, não foram poucas as 
vezes em que, neste plenário ou em qualquer outra 
tribuna, manifestei meu posicionamento sobre a 
área que considero de primordial relevância para o 
futuro de nosso País. Refiro-me ao setor da Educa, 
ção, cuja promoção é não só uma forma de constru
ção da cidadania, mas de realização do próprio de
senvolvimento nacional. 

Ao tratar. mais uma vez. desse tema que me é 
tão caro, faÇO-{) para desiacar a competente, acerta
da e laboriosa atuação do Ministro Paulo Renato 
Souza à frente de sua Pasta, que se propõe a mudar 
radicalmente os rumos da Educação brasileira para 
exibir, daqui a alguns anos, um novo País. . 

Resuitados concretos das ações desenvoiÍtidas 
nesses catorze meses de gestão já se fazem sentir 
em vários aspectos. Centradas particularmente no 
primeiro grau, as ações empreendidas enfatizam 
três linhas prioritárias de atuaçao, quais sejam: a va
lorização do ensino fundamental, a implementação 
de reformas institucionais e a mobilização da socie
dade pela melhoria do ensino público. 

Embora estejam assegurados pela Constitui
ção recursos em razoável volume para a Educação, 
os baixos níveis de qualidade e eficiência no sistema 
educacional básico eslavam a requerer medidas ur
gentes de correção de rota. Para enfrentar tal defi
ciência, foi elaborada Proposta de Emenda Constitu
cional que cria o Fundo de Desenvolvimento do En
sino Fundamental e de Valorização do Magistério. 
Quatro aspectos básicos estão contemplados nesse 
Projeto: vinculação, ao ensino fundamental, de 15, 
dentre os 25% da arrecadação de Estados e Municí
pios constitucionalmente destinados à educação; re
distribuição dos recursos de acordo oom o número 
de alunos na rede de primeiro grau; garantia. pelo 
Governo Federal, de que nenhum Município, por 
mais pobre que seja. deixará de investir anualmente 
300 reais por aluno; e vinculação de 60 por cento 
desses recursos ao pagamento do professor em efe
tivo exercício em sala de aula Os professores não 
terão salário menor que 300 reais, medida que con
tribuirá para diminuir as distorções causadas por 
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realidades regionais tão diferentes. Por esse projeto, 
assegura-se uma vinculação pennanente de cerca de 
12 bilhões de reais por ano ao ensino fundamental. 

Não se esqueceu o Ministro Paulo Renato de 
cuidar de um aspecto fundamental para a melhoria 
do ensino: o investimento na atualização do profes
sor. Para fazer frente a essa tarefa, entrou em fun
cionamento, desde setembro do ano passado, o sis
tema de educação à distância TV Escola, que trans
mitirá programas e documentários que o professor 
poderá gravar e mostrar a seus alunos, para ilustrar 
as aulas. Foi destinado a cada escola pública com 
mais de 1 ao~ alunos repasse de 1.500 reais para a 
compra de televisor, videocassete, antena parabóli
ca e uma caixa de fitas. Hoje, são mais de 41 mil es
colas integradas ao sistema, que beneficia mais de 
23 milhões de alunos, número que representa 80 por 
cento do total de alunos. 

Tampouco se descuidou, o Ministro Paulo Re
nato, da distribuição de livros didáticos aos alunos 
do ensino fundamental. Além de ações para melho
rar a qualidade e a distribuição desses livros, foi 
adotada medida de inegável alcance social: o uni
verso de alunos a serem atendidos pelo Programa 
Nacional do Livro Didático foi vastamente ampliado. 
A partir do ano em curso, passa a receber livros de 
português, matemática e ciências também o alunado 
de quinta a oitava séries. Com essa medida, a FAE 
está enviando às escolas 11 O milhões de livros didá
ticos, beneficiando 30 milhões de alunos, a um custo 
de quase 220 milhões de reais. É a maior distribui
ção da história do Programa, Sr. Presidente! 

No tocante à distribuição dos livros, a FAE tam
bém está inoyando. Pela primeira vez, o livro didáti
co foi entregue às escolas muito antes do início das 
aulas. Por meio da Operação Livro na Escola, a FAE 
acompanhou, entre os meses de novembro de 1995 
e fevereiro de 1996, a distnbuição dos livros, para evi
tar os habituais atrasos no seu recebimento. Errbora 
sirq>les, essa medida tem grande impacto no processo 
de ensino-aprendizagem, pois faz deslanchar com 
mais rapidez o fluxo clf?s conteúdos programáticos. 

Verificou-se avanço considerável também no 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, que 

- aplicou, em um ano, mais do que o orçamento bia
nual 96/97 da Unesco para todos os seus programas 
no mundo inteiro! Já totalmente descentralizado, o 
Programa ampliou o atendimento, que era de 1 01 
dias em 1994, para 170 dias já em 1995. Mais: fo
ram atendidos todos os 4.986 Municípios do País, 
em 1995, fornecendo-se uma refeição diãria em todos 
os dias lefivos a mais de 34 milhões de crianças. 

Mais ações ainda poderiam ser mencionadas 
no âmbito do ensinofundamental, como o Programa 
de Construções Escolares,~ o Projeto de Educação 
Básica para o Nordeste, a definição dos Parâmetios 
Curriculares Nacionais, o repasse de recursos suple
mentares por via direta à direção das escolas das 
redes estadual e municipal de ensino, além de ou
tras medidas. 

Não me vou alongar nesse âmbito, entretanto, 
porque pretendo mencionar, mesmo que de maneira 
breve, as iniciativas empreendidas no capítulo das 
reformas institucionais, como a renovação introduzi
da no Conselho Nacional de Educação, a alteração 
do processo de escolha dos reitores das universida
des federais, a participação do Ministério no aperfai
çoamento da nova Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação, já votada e aprovada nesta Casa 

Antes de finalizar meu pronunciameniD, Sr. 
Presidente, quero destacar a iniciafiva do Ministério 
da Educação na mobilização da sociedade brasileira 
para valorizar a escola de ensino fundamental e co
locar a busca da quaiidade da educação básica na 
pauta nacional. Concretizado no Programa Acorda, 
Brasil. Está na Hora da Escola!, o estímulo aos di
versos segmentos da sociedade surtiu resultados 
animadores e .:riou incontáveis parcerias com enti
dades e empresas públicas e privadas interessadas
no aprimoramentn do ensino público e na busca da 
qualidade total no trabalho dos educadores e gesto
res das escoras, 

Olhando as realizações do Ministro Paulo Re
nato, Sr. Presidente, percebemos que o Brasil, a 
despefto de seus monumentais problemas, na área 
da Educação vai muito bem, obrigado! 

Era o que tinha a dizer. 
Agradeço a atenção. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) " Sr. Pr~ 
sidente, Sr% e Srs. Senadores, embora o Congresso 
Nacional tenha aprovado, em 1994, a lei que cria o 
Sistema Nacional de Educação Tecnológica, infeliz
mente ainda não ocorreu a regulamentação do re~ 
rido diploma legal. Essa é uma lacuna lamentável 
porque o Brasil precisa, hoje mais do que nunca, in
centivar a formação de técnicos gabaritados para 
enfrentar o desafio do acelerado desenvolvimento 
científico e tecnológico com que nos deparamos 
agora. 

Já se foi o tempo em que era possível a uma 
nação propiciãr razoável nível de vida a seus cida
dãos mesmo sem deter.o domínio do conhecimento 
técnico e científico. Riquezas naturais abundantes, 
produção de alimentos em larga escala e terra bara-
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ta para a agriculb.Jra garantiam aceitáveis condições 
de sobrevivência, mesmo nos países que não conta
vam com um parque industrial considerável. Foi isso 
que ocorreu, por exemplo, com o Brasil da primeira 
metade deste século. 

No entanto, o que se vê atualmente é a prevalên
cia absoluta da produção industrial - em il$pecial a de 
alta tecnologia - na receita das nações. Os países 
mais prósperos do mundo são os que possuem mais 
indústrias de ponta Lamentavelmente, no Brasil ainda 
não dispensamos ao tema a prioridade que ele deveria 
receber. Assim, é claro, não estamos adotando madi
das concretas para vencer o fosso que nos separa das 
nações tecnologicamente mais adiantadas. 

Entre as várias e profundas distorções do siste- , 
ma de ensino público brasileiro, eu destacaria- além 
da mais conhecida de todas, que é o investimento 
maciço de recursos nas universidades em detrimen
to do ensino básico - o descaso oficial para com o 
ensino técnico, em especial o de segundo grau. 

Vejamos alguns números. Hoje em dia, para 
cada dois formandos em universidade, o Brasil diplo
ma apenas um técnico de nível médio. Ora, isso é 
totalmente inaceitável porque contraria a lógica mun
dial. Como podemos formar mais universitários que 
técnicos de nível intermediário se. nos países de
senvolvidos, para cada diplomado em curso superior 

. são treinados cinco profissionais de nível médio? 

Mas o problema é ainda mais complexo. A ver
dade é que, no ensino superior financiado pelo go
verno; diplomamos em excesso especialistas nas 
áreas de humanidades enquanto a formação de téc
nicos e cientistas é insuficiente. 

No entanto, apesar de todas essas deformaçõ
es, ainda contamos com um ensino de nível médio 
de excelência, concentrado nas escolas técnicas fe
derais espalhadas por todo o Brasil. São colégios 
que, anualmente, formam milhares de técnicos, que 
se colocam no mercado de trabalho com maior facili
dade do que os egressos de inúmeros cursos uni
versitários. E com oUtia vantagem adicional: em ge
ral, ganhando melhores salãrios. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores: 
Enquâólo não ocorre a regulamentação da lei 

que criou o Sistema Nacional de Educação T ecnoló
gica, a Escola Técnica Federal de Santa Catarina -
uma das melhores entre as melhores do País. - já 
está construindo o Plano Político Pedagógico com 
vistas a sua transformação num Centro Federal de 
Educação Tecnológica. 

Isso significa que-aquela Escola, além de per
manecer como excelente estabelecimento de ensino 

de nível médio, vai também poder aluar no ensino 
tecnológico de Terceiro Grau. O objetivo da criação 
desse Centro é fazer com que a preparação teórica 
mais avançada seja enriquecida por uma formação 
prática ainda mais intensa do que se tem hoje. 

Aproveitando a oporiunidade, eu gostaria de 
alinhar aqui algumas conquistas da Escola Técnica 
Federal de Santa Catarina São conquistas que fazem 
dela uma instituição de grande importânciá para o de
senvolvimento económico e técnico de nosso Estado.,. 

Comecemos pelos resultados sócio-económi
cos. Todo ano, a Escola Técnica Federal de Santa 
Catarina - criada em 1909 - coloca no mercado de 
trabalho entre trezentos e quatrocentos jovens técni
cos que são contratados pelas quarenta e sete mil 
indústrias que fazem a riqueza do Estado. 

É de se destacar que para esses jovens - em 
grande parte oriundos de !amflias humildes - a for
mação técnica representa uma concreta ascensão 
social e profissional. 

Nos últimos anos, a Escola Técnica Federal de 
Santa Catarina tem se voltado cada vez mais para a 
comunidade, aprofundando seus laços com as empre
sas locais. Coerentemente com os tempos que cor
rem, a meta principal do seu excelente corpo docente 
é a formação de técnicos comprometidos com a quali
dade total, com o respeito ao meio ambiente e preocu
pados com o constante aprimoramenlo profissional. 

Inúmeras parcerias bem sucedidas com em
presas atestam a importância crescente da Escola 
no contexto regional. Professores e alunos já partici
param, por exemplo, da construção de um sofistica
do simulador de võo, do projelo e instalação de uma 
engarrafadora de água mineral, da elaboração de 
ferramentas especiais para o Corpo de Bombeiros e 
da construção de aparalos didáticos para a forma
ção de técnicos das companhias de energia elétrica 
da região Sul. Vale ressaitar que, além de renderem 
recursos à Escola, esses projeloS proporcionam 
ocasião para o aperfeiçoamento ,<le professores e 
alunos. 

A Escola Técnica Federal de Santa Catarina 
conta hoje com duas unidades descentralizadas, 
que funcionam nos municípios de São José e de Ja-

. · raguá do Sul. Os nove cursos de nível médio aluai
mente ministrados são: Mecânica, Eletrõnica, Eletro
técnica, Edificações, Agrimensura/Estradas, Sanea
mento, Segurança do Trabalho, Refrigeração e Ar 
Condicionado e Telecomunicações. 

Sr. Presidente,-SI% e Srs. Senadores: 
Concluo este breve pronunciamento pedindo a 

atenção dos meus ilustres pares para a necessidade 
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inadiável do fortalecimento do ensino técnico de ní
vel médio no Brasil. Precisamos lutar para que seja 
mantida a alta qualidade do ensino nas Escolas Téc
nicas que hoje estão em funcionamento e, na medi
da do possível, sejam criadas novas unidades. Te
mos que - corno é tendência mundial - passar a for
mar, num futuro próximo, mais técnicos do que uni

. versitários. Devemos também - se qufsermos enca-
rar de frente o desafio do futuro - passar a investir 
muito mais recursos na educação voltada para ciên-
cia e tecnologia _ · 

As Escolas Técnicas Federais, repito, são esta
belecimentos de ensino de aita qualidade, que preci
sam receber um cuidado maior por parte das autorida
des brasileiras, em especial em 1996, que o governo 
pretende transformar em Ano Nacional da Educação. 

Era o que tinha a dizer. 
A SRA. BENEOJTA DA SILVA (PT-RJ) - Sr. 

Presidente, Sr% E Srs. Senadores, é com grande 
satisfação que quero manifestar, no dia de )Jeje, 
todo o meu apoio e deixar registrado nos Anais des
ta Casa, a extraordinária iniciativa da Dra Vera Car
neiro, médica no Rio de Janeiro, cujo trabalho social 
tem se revestido de vívida esperança e devolvido a 
alegria de viver a centenas de crianças, mães e fa
mflias pobres do Rio. 

Trata-se do Projeto Renascer, que surgiu da in
dignação da Dra. Vera, Chefe do Serviço de Psicos
somática do Hospital da Lagoa, que não se confor
mava com o destino desolador das Crianças que dei
xav<tm o hospital, sem condições de reabilitação 
pela faita de alimentação adequada e de dinheiro 
para dar continuidade aos tratamentos. 

Vera, mãe de duas filhas adolescentes, mulher 
de um gerente de uma multinacional, viu o inferno 
de perto quando foi transferida para o Serviço de 
Pediatria Os dramas que enfrentava todo o dia, de 
crianças com desnutrição profunda, de famílias mi
seráveis que não podiam adquirir os remédios par 
dar continuidade aos tratamentos ou, mesmo, dar 
um teto e uma ·alimentação razoável para os seus 
despertaram uril·sentimento de tristeza e impotência 
profundas que a colocaram doente. Ao fim de cada 
dia uma dor esmagava seu peito e a fazia pensar 
que estava infartando. Mas ela não se conformou 
por muito tempo. Resolveu, então, reagir frente à 
tragédia da qual era testemunha, de maneira prática 

No começo fazia vaquinhas entre os colegas 
de hospital para poder comprar leite ou remédios 
para as crianças. Percebeu que era muito pouco 
diante çta crônica dos dramas de famílias miseráveis 
que por ali passavam. 

Reuniu, então, um grupo de pessoas no play
ground de seu prédio e rifou um lençol. Surgia, as
sim, o Projeto Renascer. Conseguiu uma carta de 
apoio do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e 
duas salas no Parque Lage. Hoje o Renascer tem 
2.018 sócios que pagam no mínimo 5 reais por mês 

· e ajudam a manter 180 famílías. 
Durante um período mínimo de quatro meses, 

as fammas recebem cesta básica, remédios, roupas, 
brinquedos, muitos pais são encaminhados para em
pregos, as Crianças matriculadas em escolas e cre
ches, e algumas famflias chegam a receber ajuda 
para construir suas casas. 

O Renascer tem, ainda, o Projeto "Anzol", que 
cede máquinas e material de costura para as mães 
produzirem roupas para ser vendidas em bazares. 

Como a boa semente que lançada em solo fér
til, e bem cuidada, dá bons frutos, no rastro do "Re
nascer" vieram os projetas "Ressurgir'', do Hospital 
Sales Neto; o "Reviver", do Hospital dos Servidores 
do Estado; o "Reagir", do Hospital de Piedade; e o 
"Refazer", do Instituto Fernandes Figueira 

Entre médicos, enfermeiros e voluntários, es
ses projetas reúnem pessoas que reçusam o imobí
Usmo diante das mazelas sociais e encarnam o espí
rito de luta que nos 365 dias do ano, busca minimi
zar o sofrimento dos desassistidos. 

A linha do Projeto Criança-saúde, que reúne os 
cinco grupos, é bem definida e parte de uma consta
tação clara no dia-a-dia das enfermarias. Por trás de 
uma Criança doente, na maioria dos casos, existe 
uma famma completamente desestruturada. A crian
ça, quando sai do hospital, volta a viver na miséria, 
acaba voltando para o hospital, num estado ainda 
pior, e muitas vezes morre. 

Muitos dirão: é assistencialismo! e eu defende
rei que o verdadeiro objetivo do projeto vai muito 
mais além, agindo como uma poderosa alavanca de 
impulso rumo ao verdadeiro resgate à saúde, ao tra
balho, à moradia, à dignidade, à cidadania O proje
to, auxiliando as farnflias a se reestruturarem, é um 
instrumento que viabiliza uma perspectiva de vida 
totalmente nova aos desassistidos. 

A escolha, entre as crianças internadas, não é 
fácil. Entra no projeto a mais doente e miserável Foi 
o caso de uma menina internada no hospital da la
goa com um quadro dramático de septicemia (infec
ção generalizada) e parada cardíaca Com uma ane
mia falsiforme, doença genética que di lapida o orga
nismo com uma sucessão de infartos nos vasos san
guíneos do corpo, e causa dores terríveis nos ossos, 
essa menina passou quatro meses com atendimento 
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intensivo do Projeto Renascer, com alimentação e 
medicamentos adequados, e uma atenção que os 
hospitais públicos não possuem óondições de dis
pensar. Depois desse período, a menina passou 
para outro estágio: o Projeto "Madrinha", quando as 
crianças que realmente necessitam são adotadas 
por pessoas que se comprometem a fornecer, todo o 
mês. uma cesta de alimentação básica no valor de 
50 reais. 

Tão diffcil quanto escolher quem entra é esco
iher quem sal. Uma comissão analisa os casos que 
não necessitam mais de ajuda. algumas pessoas fi
cam até dois anos pois não têm condições de deixa
rem de ser atendidas pelo projeto. 

No entanto, ao contrário daqueles que pensam 
que as pessoas beneficiadas iriam se acomodar, se 
aproveitando da situação, aqueles que se sentem 
em condições, a maioria a partir da obtenção de um 
trabalho, de um emprego, deixam, voluntariamente, 
o projeto pois sabem que outros precisam dele. São 
fammas muito pobres e honestíssim(IS, diz o Dr. Luiz 
Carlos. membro do Projeto Renascer. 

Cada vez mais as pessoas sentem necessida
de de fazer alguma coisa Percebem que têm o de
ver e o direito de participar na busca de soluções 
para vários problemas os quais a estrutura governa
mental não tem conseguido resolver. 

Quero deixar registrado meu reconhecimento, 
meu respeito e e minha admiração por esta magnifi
ca obra social que vem salvando vidas e alimentan
do espíritos, através do carinho, da dedicação- e do 
apoio material dispensados. 

Muito obrigada! 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre

sidente, Sri's e Srs. ·senadores, em razão da sobre
carga de compromissos que bloquearam minha 
agenda parlamentar, neste primeiro trimestre de 96, 
só agora encõntro ensejo para registrar, nesta tribu
na, o recebimento de uma preciosa colação de publi
cações produzidas e editadas pelo Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia - SE-
BRAE/RO. -

Antes .de· comentar a qualidade e o alcance 
desse material, não po5so furtar-me ao dever de as
sinalar os termos sobremodo gratificantes que per
passam o ofício do digno Direfor Superintendente do 
Sebrae/RO, Sr. Roberval Duamel de Zúniga Júnior, 
ao encaminhar-me as ditas publicações. 

Neste, com efeito, depois de aduzir o meu ine
gável intéresse pelos assunlos referentes aos Pe
quenos Negócios, bem como às micro e pequenas 
empresas, S. Sa. acrescenta estas reconfortantas 

observações: "Temos percebido. notadamente, que 
Vossa Excelência tem o descortino de, como usual. 
ser um sério observador, extremamente preocupado 
com os destinos de nosso povo, seus negócios e 
bem-estar social". 

Registro essa- amabilidade. Sr. Presidente, de 
passagem, tão-somente, porque o que está mesmo 
a merecer o meu comentário mais detido, e, sobretu
do, mais caloroso, é a excelente qualidade e oportu
na utilidade das publicações em comento. 

Tais publicações, agrupam-se em três séries 
de incontestável utilidade para o fomento da iniciati
va empresarial, no campo dos micro e pequenos ne
gócios. 

A primeira, intitulada Série Associativismo, en
globa as seguintes publicações: Roteiro Básico Para 
Criação de uma Associação de Empresas; Manual 
para ·a Associativismo para Empresas; Cartilha do 
Associativismo e Princípios Cooperativos. 

A segunda, denominada Perfil de Oportunidade 
de Negócios, inclui os seguintes titulas: Seja um 
Produtor, Fornecedor E/OU Transportador de Ener
gia Bétrica; Beneficiamento da Soja; Couro Vegetal 
a Partir do Látex da Seringueira; Fundição da Cassi
terita; Aproveitamento de Couros, Chilres e Ossos e 
Mogno em Rondônia 

Finalmente, a terceira série, consagrada à Difu
são de Informações Empresariais, reúne as seguin
tes publicações: Manual para abertura de Micro e 
Pequenas Empresas; Cultura e Beneficiamento do 
Cupuaçu; Farinha de Mandioca; Projeto micro em
presarial de Costa Marques; Artefatos de Madeira; 
Algodão; Frutas Cítricas (Caju, Abacaxi, Maracujá) e 
Hotel Duas Estrelas em Costa Marques-RO. 

Sr. Presidente, a simples menção desses títu-- -
los e, mais ainda, o posterior exame de seus conteú
dos, pennitem-nos avaliar o que representam tais 
publicações, como instrumentos valiosos e suma
mente úteis,· seja para orientação de supostas unida
des em fase de.organizaçãô de seus pequenos ne
gócios, seja para orientar os interessados sobre in
formações e passos necessários à abertura de pe
quenos negócios, seja, finalmente, para a apresen
tação de perfis indicativos da viabilidade, dentro do 
quadro da economia de Rondônia, de pequenos em
preendimenlos extremamente necessários, em Ron
dônia, para que o Estado possa ampliar a explora
ção eficiente e ordenada de seus recursos materiais. 

É de notar,· ao mesmo tempo, o realismo dos 
mentores do Sebrae/RO que, em seus_ estimulantes 
manuais, mantêm os pés no chão e os olhos volta
dos para .a realidade rondoniense, tanto assim que 
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não encorajam nenhuma iniciativá que não esteja 
estreitamente vinculada às potencialidades econômi
cas do Estado. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, entendo de justi
ça que os mentores do Sebrae/RO sejam exaltados 
por essa lúcida iniciativa empenhada em estimular, 
apo'3r e muttiplicar as Micro e Pequenas Errip-résas 
de Rondônia 

Sejam, igualmente, aplaudidos, os responsá
veis pela elaboração das publicações aqui comenta
das, cuja qualidade honra e dignifica o quadro técni
co do Sebrae/RO. 

Obrigado. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a revisla 
Veja desta semana publica matéria que transmitiu a 
todos nós, capixabas, um indisfarçável sentimento de 
orgulho. Sob o t~uto "Um ano doce", ai carro.çhefe da 
Editora Abril faz uma análise objetiva dos resullados 
obtidos no ano passado pela fábrica de chocolate Ga
roto" empresa familiar que tem as suas raízes no muni
cípio de Vila Velha, no Espirl!o Santo, e que há mais 
de EO anos, com sucesso absoluto, tem tido atuação 
deslacada no mercado chocolateiro do País. 

Em certo trecho da reportagem, diz a Veja: "A 
fábrica de chocolate Garoto, uma das três maiores 
do ramo no País, está dando uma espichada incrí
vel. Para comeÇar, a empresa nunca ganhou tanto 
dinheiro .. No ano passado seu faturamento cresceu 
40o/o e chegou perto do meio bilhão de dólares. A 
Garoto já é maior produtora de bombons do Brasil, 
na frente da Lacta, que faz o Sonho de Valsa e da 
multinacional Nestlé. Forte na Argentina, Uruguai e 
no Paraguai, a empresa quer crescer também em 
outros continentes. Entrou há seis meses na China e 
nesta Páscoa começa a vender ovos de chocolate 
no Japão". 

Iniciada por um imigrante alemão, Henrique 
Myerfreund, que ·enfrentou com sucesso uma série 
de obstáculos, inclusive a descrença daqueles que 
consideravam o. empreendimento fadado ao fracas
so por sua incapâcidade em competir com as gran
des indústrias do selar, a fábrica Garoto, agora diri
gida por uni dos filhos do patriarca alemão, Helmut, 
é a orava inconteste de que no Espírno Santo ainda 
é permitido sonhar e depois comíiver com uma riso
nha realidade. 

Como muito bem ressaltou a Veja, a Garoto, 
hoje, é um sucesso adocicado internacionalmente 
reconhecido. Sua produção inicial, quase toda ela 
artesanal, voltou-se principalmente para o mercado · 
capixaba Posteriormente, através· de uma agressiva 

politica de restauração e fortalecimento do. soeu par
que industrial, a empresa sucessivamente duplicou a 
sua produção, sem descurar da inegável qualidade 
de seu produto final. Hoje, os bombons da Garoto se 
fazem presentes nas prateleiras de todos os Esta
dos brasileiro e começa a colecionar aficionados 
pelo mundo afora no seu cronograma de expansão 
prevê-se, ao longo dos próximos quatro anos, a sua 
entrada em todos os países da Europa, alem dos 
Estados Unidos. 

Aqueles que convivem com os Myerfreunds sa
bem que eles são pessoas disciplinadas, empresá
rios cumpridores de · seus deveres, tanto fiscais 
como sociais, e, mais dó cjue isso, homens e mulhe
res que nunca se sentem satisfeitos com as metas 
alcançadas. Bes querem sempre ir um póuco mais 
além. Provavelmente o sentimento de disciplina im
porta à famma pelo chefe do clã tenha sido o princi
pal responsável pela fase áurea vivida pela empre
sa Com efeito, a organização interna permitiu à Ga
roto obter um desempenho muito superior. ao da 
concorrência. A revisla Veja revela que quando veio 
o aumento de consumo proporcionado pel() Plano 
Real, ela estava mais preparada. Tinha acabado de 
se equipar com tecnologia de ponta e adquirido má
quinas novas, destinadas a ampliar sua capacidade 
produtiva. Na hora em que as pessoas passaram a 
comprar mais chocolate, a Garoto aumentou violen
tamente sua oferta, ao contrário dos concorrentes. 

Na realidade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, o desempenho apresentado pela Garoto é o 
desempenho de uma indústria de primeiro mundo. A 
sua produção foi de 91 mü toneladas, com um fatu
ramento de 464 milhões de dólares, 22 milhões dos 
quais obtidos no exterior, através da venda de 6 mil 
toneladas a 45 países. 

Uma das maiores empregadoras do Esplrilo San
to, a fábrica de chocolates Garoto <briga no seu quadro 
de pessoal cerca de 3.600 pessoas, quase todas elas 
residentes nas proximidades do bairro da Glória, onde a 
empresa está baseada desde os seus primeiros dias. 
Seguindo a pai~ social traçada pelo seu fundador, a 
Garoto oferece 30 beneficias sociais aos seus colabora
dores, incluindo-se assistência médico-odontológica, 
creche, auxilio na aquisiçãl de medicamenlos, transpor
te e refeições. No ano passado, através da Funclaçã:l 
Garoto, larçou um revolucionário programa de previdên
cia priva:la para seus empregados. 

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, quero me congratular com o empre
sário Helmut Myerfreund e com toda a eqt.ipe da fábri
ca Garoto pelo extraordinário sucesso de crescimento 
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que experimenlou ao longo desses cinqüenta anos, 
na plena convicção de que os brilhantes resultados 
obtidos em 1995 serão facilmente superados em 96. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai ence<. ar os 
trabalhos, designando para a Ordem do Dia da ses
são deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 
14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N•68, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art 64, § 2", da Constituição Federal, 
combinado com o art 375,VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projelo de De
creto Legislativo no 68, de 1994 (no 367/93, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Natal Reis Magos 
Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Natal, Estado 
do Rio Grande do Norte. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N•56, DE 1995 . 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art 64, § 2", da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre- · 
to Legislativo ri' 56, de 1995.(.-1' 302/93, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Capara6 Uda para explorar 

.. serviço de radiodi!usão sonora em freqüência modula
da na Cidade de Carangola, Estado de Minas Gerais. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 64, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art 64, § 2", da" Constituição Federal, 
combinado com o art 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo no 64, de 1995 (ri' 6/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-

cessão outorgada à Rádio Missioneira Sete Povos 
. Lida para explorar serviço de radiodifusão sonora 

em onda mêdia na Cidade de São Luiz Gonzaga, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

.-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N•90, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art 64, § 2", da Constituição Federal, 

combinado com o art 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 90, de 1995 (no 18/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o alo que renova a 
concessão outorgada à Rádio Cidade de Goiàs Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Goiàs, Estado de Goiás. 

_ · (Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

--5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2112, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art 64, § 2", da Constituição Federal, 

combinado com o art 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 112, de 1995 (no 13/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio FM Vale do Sol 
Lida para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência mod•Jiada na Cidade de Santo Antô
nio da. Platina, Estado do Paraná. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu-
cação) . . 

-e-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2143, DE 1995 
(Incluído erri Ordem do Dia, nos termos 
do art 64, § 2", da Constituição Federal, 

combinado com o art 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão,·em turno único, do Projeto-de De
creto Legislativo ri'- 143, de 1995 (ri'- 115/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rede Mineira de Rádio e 
Televisão Ltda para explorar serviço de radiodifusão 
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de sons e imagens na Cidade de Uberfãndia, Estado 
de Minas Gerais. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N•164, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos temios 

do arl 64, § 22, da Constituição Federai, 
combinado com o arl375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 164, de 1995 (n" 127/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Zé Ribeiro - FUNZER para 
explorar serviço de radioditusão .sonora em freqüên
cia modulada, na Cidade de T aperoá, Estado da Pa
raíba 

(Dependendo de parecer da Comissão de E .11J
cação) 

-a-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

NO 165, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art 64, § 22, da Constituição Federal, 

combinado com o arl 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 165, de 1995 (n" 128/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Central Missioneira 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em treqüência modulada, na Cidade de São Luiz 
Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

.-. .No-169, DE 1995 
(Incluído emDrdem do Dia, nos tei'IT108 
do arl 64, § 22, da Constituição Federal, 

combinado com o arl 375; VIII, do 
Regimento Interno)· 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 169, de 1995 (n" 8/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à S/A Correio BraZiliensé para 
explorar serviço de radioditusão sonora em freqüên
cia modulada na Cidade de Brasma, Distrito Federal. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu 
cação) 

-10-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

NO 180, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do arl 64, § 22, da Constitt.ição Federal, 
combinado com o arl375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 180, de 1995 (n" 107/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Marurnby Uda. para 
explorar serviço de ra:lioãlfusão sonora em onda mé
ãaa na Cklade de Campo Largo, Estado do Paraná 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-11-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N217, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do· 
Requerimento n" 209, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n" 17. de 1996, de autoria do Senador Car
los Bezerra, que altera a Resolução rt> 69, de 1995, 
que dispõe sobre as operações de créãdo interno e 
ext<!mo dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni
cípios e de suas respectivas autarquias, inclusive 
concessão de garantias, seus limites e condições de 
autorização, e dá outras providências, tendp 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição 
à Comissão de Assuntos EconOmlcos, Relator: 
Senador Ramez Tebet, favorável, nos termos de 
substitutivo que oferece. 

-12-
PROJETO DE LEI DO SENADOW 211 ,""DE 1995 

COMPLEMENTAR 

Continuação da discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do Senado n" 211 , de 1995 - Comple
mentar, de autoria do Senador Freitas Neto, que mo
difica dispositivo da Lei Complementar n" 82, de 27 
de março de 1995, tendo 

Parecer, sob rt> 745, de 1995, da Comissão 
- dé Assuntos EconOmicos, favorável ao 

Projeto, com a emenda n" 1-cAE, que apresenta 

-13-
MENSAGEM N2343, DE 1995 · 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
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sobre a Mensagem n2 343, de 1995 (rll 1.090/95, na 
origem), de 18 de outubro de 1995, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à delibera
ção do Senado o nome do Senhor JORGE SALTA
RELU JÚNIOR, Ministro de Segunda Classe da Car
reira de Diplomata, para, cumulativamente com a 
função de Embaixador do Brasil junto à Repúb!ica 
do Senegal, exercer as funções de Embaixador do 
Brasil junto à República Islâmica da Mauritânia e à 
República da Gâmbia. 

-14-
. MENSAGEM N2117, DE 1996 

EScolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n2 117, de 1996 (rll 92/96, na 
origem), de 12 de fevereiro do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado o nome do Senhor Renato 
Prado Guimarães, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de 

-·· 

Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Aus-
trália, e cumulativamente em Nova Zelândia, Papua
Nova Guiné e Vanuatu. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão àS -19hi Bmin.) 
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Ata da 24ª- Sessão Deliberativa Ordinária 
em 20 de março de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos, Odacir Soares, Levy Dias 

Ney Suassuna e Romero Jucá 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS. COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Anlonio Carlos Magalhães
Antônio Carlos Valladares- Arlindo Porto- Artur da 
Távola- BeiJo Parga- Benedita da Silva- Beni V&
ras - Bernardo Cabral -Carlos Bezerra- Carlos Pa
trocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Cot.ti
nho -Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobão - Eduardo 
Sqllicy - Élcio Álvares - Emíf~a Fernandes - Epitácio 
Cafeleira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Freitas Neb -
Geraldo Melo - Gerson Cam2la - Gilberto Miranda -
Gilvam Borges - Gulherme Palmeira Hugo Napoleão 
- [ris Rezende - Jac:ler Bartlalho Jefferson Peres -
João França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas 
Pinheiro - Josaphat Marinho- José Agi1Jjno - José 
Alves- José Bianco - José Edi.Bdo DUra- José Fo
gaça - José lgnácio Feneita - José Roberto Arruda -
.José Sarney -'- Jaio earr.m - JCrlia Marise - Lauro 
Carr.pos - Leomar Quintanüha - Levy Dias - Lu::idio 
Portella- üx:io Alcântara- Llílio Coelho -Wz Alber
to de OriVeira- Marina Süva - Marluce Pinlo - Mauro 
Miranda Nabor JCrlior- Ney SuasslJla - Odacir Soa
res - Onofre Qlinan - O;mar Dias - Pedro P"IVa- P&
clro Simon- Ramez T ebet- Renan Calheiros- Rober
to Freire - Roberto Requião - Romero Ju::á- Romeu 
TIJ1'1a - Ronaldo CLJ1ha Uma - Sebastiao Rocha
Sérgio Ma::hado - T eotônio Vilela Filho - Valmir Cam
pelo - Vüson Kleiniiling - Waldeck OmelaS. 

O SR. PRESIDENTE.(Ney Súassuna.)- A lis1a 
de presença acusa o comparecimemo de 79 Srs. 
Senadores. Havendo número regimen1al, declaro 
aber1a a sessão, 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra
balhos. 

. O Sr. JO. Secretário em exercfcio, Senador Na
bor Júnior, procederá à leitura do expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
OFfCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 261/96, de março de 1996, do Ministro do
- Planejamen1D e Orçamen1D, referente ao Requeri-

men1D nO- 1.497, de 1995, de informações, do Sena
dor João Rocha. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa. propos1a de emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 12 Secretário em exerci
cio, Senador Nabor Júnior. 

t: lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N213, DE 1996' 

"Modifica a redação dos artig()s 37 e 
54 da Constituição Federal e dá outras 
providências." 

As Mesas da Câmara dos Depu1ados e do Se
nado Federal, nos termos § 3"- do art 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional: 

Art 12 Os arts. 37 e 54 da Constituição Federal 
passam_ a vig,orar acrescidos dos seguintes incisos: 

"Art 37. ·····························-·-·········-
XXII - é vedado o pagamento de mais 

de um benefício previdenciário, a título de 
aposenladória, a ocupantes de cargos e flJl
çõeS p(illicas, inclusive de cargos eletivos, 
ressalvados os casos de acumulação previs
tos nesiíi Constituição 

XXIil - são vedadas a instituição ou a 
manutenção com recursos públicos de regi
mes especiais de previdência do Poder Judi
ciário, do Ministério Público, dos Tribunais 
de Contas ou pelo exercfcio de mandam ou 
cargo eletivo, assim como a cobrança, dire1a 
ou indireta. de qualquer contribuição social 
para es1a finalidade. 

Art 54. ······-······;··-····-·········--······-···· 
11 - ··········································-··-·-······ 
e) acumular a remuneração pelo exer-

cfcio do manda1D eletivo com proven1Ds d&
cortentes de qualquer regime es~ial de 
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previdência, instituído ou mantido pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios, facultada a opção pelo de 
maior valor. 

Parágrafo único. Os Deputados e Se
nadores poderão se vincular ao plano de se
guridade social aplicável aos servidores pú
blicos da União, nos termos da~ lei." 

Art 2" Esta Emenda entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Justificação 

A Proposta de Emenda Constitucional que ora 
oferecemos para a análise das duas Casas do Con
gresso Nacional visa a estabelecer restrições à acu
mulação de remuneração pelo exercício de cargo 
eletivo com proven1os decorrentes de regimes espe
ciais de previdência, como os que são pagos àque
les que ocuparam os cargos de Presidente da Repú
blica, Governadores e Secretários de Estado, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

Há casos em que o exercício por um dia em 
determinado cargo público enseja o benefício de 
aposentadoria no valor da remuneração atribuída ao 
cargo. 

A acumulação de proventos da aposentadoria 
fora dos casos previstos constitucionalmente deve 
ser suprimida, estabelecendo-se expressa veda

. ção que coíba qualquer tentath(a de fraude a este 
princípio. 

lnobstante isso, é importante que se extin
gam as transferências de recursos públicos para 
regimes especiais de previdência, e se proíba que 
novos regimes sejam instituídos ou continuem .a ser 
mantidos. 

Com essas providênCias se estarão sendo er-• 
radicadas Iodas as distorções existentes, facultando
se aos interessados a filiação ao regime geral da 
previdência social ou ao regime aplicável aos servi
dores públicos. 

Sala das Sessões, 20 de março de 1996.- Ma
rina Silva - Jose Eduardo Outra - Benedita da 
Silva - Eduardo Suplicy - Lauro Campos - Ro
berto Requião - Sebastião Rocha - Ademlr An
drade - Coutinho Jorge - LLlcio Alcantara - Os
mar Dias - Geraldo Melo - Beni Veras - Gilvarn 
Borges - Onofre Quinan - Mauro Miranda -
Joel de Hollanda - Gerson camata ..:. Valmir 
Campelo - Pedro Simon - Casildo Maldaner -
Roberto Freire - Júnia Marise - Luiz Alberto de 
Oliveira - Emilia Fernandes - José Alves - Ro
meuTuma. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

~ SUBSEÇÃO 11 
Da Emenda à Constituição 

Art 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

§ 3º- A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem. 

CAP[TULO Vil 
Da Administração Pública 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art 37. A administração pública direta, indireta 
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distri1o Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalida
de, moralidade, púllicidade e, tarrbém, ao seguihte: 

Art 54. Os Deputados e Senadores 1100 poderà:>: 

11 - desde a posse: 

(A Comissão de Constftuição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A pro
posta de emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita às disposições especificas constan
tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria vai à publicação. 
~ ~ Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1 ~ Secrefário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É liQo o seguinte: 

REQUERIMENTO W 258, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 172, inciso I, do RegimenlD 

Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do 
PLS ti' 82i95, que altera dispositivo da lei ti' 8.004, 
de 14-3-90, que dispàe sobre transferência de finan
ciamen1o no âmbito do Sistema Financeiro de Habi
tação, e dá outras providências. 

Cujo prazo na Comissão de Assuntos Sociais já se 
acha esgotado. 

Sala das Sessões, 20 de março de 1996.- Se
nador Júlio Campos. 
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O SR. PRESIDENTE (Ney. Suassuna) ·- O re- as operações externas de natureza financeira de in-
querimento lido será incluído em Ordem do Dia teresse da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
oportunamente, após manifestação do Presidente da dos Municípios, a que se refere o art 52, V, da 
Comissão de Assuntos Sociais, conforme o disposto Constituição Federal, de caráter não-reembolsável. 
no art. 255, parágrafo único, do Regimento Interno. Aos Projetos não foram oferecidas emendas. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, 
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. oportunamente. 

É lido o seguinte: O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre-
OF. ~59196 _ GLDPT sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofí

Brasília-DF, 19 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico o Senhor Sena

dor Osmar Dias (PSDBIPR), para a vaga de suplen
te da Comissão de Assuntos Eoonõmicos - CAE, 
destinada ao Partido dos Trabalhadores, vaga ante
riormente cedida ao PSB. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Senador 
José Eduardo Outra, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência designa como membro da Comissão de.As
suntos Económicos o Senador Osmar Dias, confor
me a indicação partidária constante do ofício que 
acaba de ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgo
tou-se ontem o prazo previsto no art 91, § 3"-, do 
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do 
Projeto de Lei do Senado n2 277, de 1995, de auto
ria do Senador Pedro Simon, qúe autoriza a criação 
da Comissão Especial de Investigação, com âmbito 
de atuação na Administração Pública Federal direta 
e indireta, e dá outras providências. 

A màtéria foi aprovada, em apreciação conclu
siva, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania 

O Projeto vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Encer

rou-se ontem o prazo para ·apresentação de emen
das às seguintes matérias: 

- Projeto de" Lei Câmara n2 111 , de 1995 (n2 
4.324193, na Casa de origem), que acrescenta inci
sos ao art 30 da Lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, que dispõe sobre a política agrícola; 

- Projeto de Lei da Câmara n2 8, de 1996 (n2 
4.897195, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que altera os arts. 366 a 370 do 
Decreto-Lei n23.689, de 3 de outubro de 1941- Có-
digo de Processo Penal; e · 

..:. Projeto de Resolução n2 8, de 1996, de auto
ria do Senador Waldeck Omelas, que dispõe sobre 

cio n2 S/21, de 1996 (n2 743196, na origem), encami
nhando, nos termos do art 13 da Resolução n2 69, 
de 1995, do Senado Federal, manifestação daquele 
Órgão relativa à solicitação do Governo do Estado 
do Paraná, para que possa contratar operação de 
crédito externo junto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento ~ BID, no valor de duzentos e qua
renta e nove milhões de dólares norte-americanos, 
para os fins que especifica. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes: 

OF[CIOW274-L-BL. PARL 

Brasília, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória ri' 
1.346, de 12 de março de 1996, que Dispõe. sobre o 
pagamento dos servidores civis e militares do Poder 
Executivo Federal, inclusive suas autarquias e frn
dações, bem como dos empregados das Empresas 
Públicas e das Sociedades de Economia Mista, em 
substituição ãos anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Arolde de Oliveira - PFLíRJ 
Deputado Costa Ferreira - PFLíMA 
Suplentes: 
Deputado Roberto Pessoa- PFUCE 
Deputado Joriival Lucas - PFLíBA 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei-

ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OF[CIO N2 276-L-BL. PARU96 

Brasília, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen-
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tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista OFICIO NO- 282-l-Parl./96 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória rl'-
1.347, de 12 de março de 1996, que Altera a reda
ção de dispositivos das leis nos. 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, e 8.911, de 11 de julho de 1994,para 
instituit os Décimos Incorporados, e dá oliras provi
dências, em substituição aos anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Manoel Castro - PFUBA 
Deputado Maurício Najar- PFUSP 
Suplentes: 
Deputado Átila Uns- PFUAM 
Deputado Augusto Viveiros- PFURN 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, líder do Bloco Parlamentar. 

OFICIO N9. 278-l-BI. Parl./95 

Brasília, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória rl'-
1 .348, de 12 de março de 1996, que Organiza e dis
ciplina os Sistemas de Controle Interno e de Plane
jamento e de Orçamento do Poder Executivo em 
substituição a"' anteriormente_ indicados. 

Efetivos:r ,.-
Deputados José Jorge- PFUPE 
Deputados Ricardo Barros - PFUPR 
Suplente: · 
Deputado Arolde de Oliveira- PFURJ 
Deputado Júlio César- PFUPI 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei-

ra, líder do Bloco Parlamentar. 

OFICIO N9. 280-BI. ParlJ96 

Brasília, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
âestinãdã ã emitif parecer à Medida Provisória nº-
1 .349, de 12 de março de 1996, que Altera a lei rl'-
8.031 , de 12 de abril de 1990, e dá outras providên
cias, em substituição oos anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado José Múcio Monteiro 
Deputado Eliseu Moura PFUMA 
Suplentes: 
Deputado Osório Adriano - PFUDF 
Deputado Benedito de lira- PFUAL 
Atenciosàmente~ Deputado Inocêncio Olivei-

ra, líder do Bloco Parlamentar. 

Brasma, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos legfrilentais, indico à Vossa Exce- -

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória no 
1.350, de 12 de março de 1996, que Dispõe sobre 
as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguri
dade Social do servidor p(blico civil ativo dos Pode
res da União, das autarquias e das fundações públi
cas, e dã outras providências, em substituição aos 
anteriormente indicados. 

Efetlvos: 
Deputado Jairo Carneiro- PFUBA 
Deputado Marilú Guimarães- PFUMS 
Suplentes: 
Deputada Laura Carneiro 
Deputado Vic Pires Franco- PFUPA 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, 

líder do Bloco Parlamentar. 

OFICIO NO- 284-l-81. Parl./96 

Brasma, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Partamen
.tãr PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória rl'-
1.351 , de 12 de março de 1 996, que Reduz o im
posto de importação para produtos que especifica e 
dã outras providências, em substittição aos anterior
mente indicados. 

Efetlvos: 
Deputado José Carlos Aleh.ia- PFUBA 
Deputado Paulo Uma- PFUSP 
Suplentes: 
Deputado Ayres da C1.11ha- PFUSP 
Deputado Clãudio Cajado- PFUBA 
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, 

Líder do Blooo Parlâl'iientai .. 
OFICIO NO- 286-l-81. Parl./96 

Brasília, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória no 
1.352; de 12 de março de -1996, que Dispõe sobre a 
instittição de êrédito presumido do Imposto sobre 
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Produtos Industrializados, para ressarcimento do va
lor do PIS/PASEP e COFINS nos casos que especi
fica, e dâ outras providências, em substituição aos 
anterionmente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Maluly Netto- PFUSP 
Deputado Carlos Magno- PFUSE 
Suplentes · .. , 
Deputado Carlos Melles - Pi=UMG , ' 
Deputado Álvaro Gaudêncio- PFUPB 
Atenciosamente, - Deputaqo Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFfCIO NQ 28&-L-BI. Parl./96 

Brasília, i 5 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos· iegimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte ·da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória n" 
1.353, de 12 de março de 1996, que Dispõe sobre a 
base de cálculo da Contribuição para o Programa de 
Integração Social - PIS devida pelas pessoas jurídi
cas a que se refere o parágrafo 1~ do art. 22 da Lei 
n" 8.212, de 24 de julho de 1991 , e dâ outras providên
cias. em slilstituição aos anteriormente indicados, 

Efetivos: 
Deputado João Maia- PFUAC 
Deputado Luiz Moreira- PFUBA 

. Suplentes: 
Deputado Arolde de Ofiveira- PFURJ 
Deputado An1ônio Ueno- PFUPR 
Atenciosamente. - Deputado Inocêncio 011· 

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFfCIO NO 290-L-BI. Part./96 

Brasflia, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputado'õ.do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parta da Comissão Mista 
destinada a emitir· parecer à Medida Provisória n" 
1.354, de 12 de março de 1996 que Dispõe sobre a 
Nota do Tesouro Nacional - NTN e sua utilização 
para aquisição de bens e direitos alienados no âmbi
to do Programa Nacicnal de Desestatização-PND, 
instituído pela Lei nº' 8.031 , de 12 de abril de 1990, 
consolidando as normas sobre a matéria constantas 
da Lei n"8.177, de 1•de março de 1991, e da Lei n" 
8,249, de 24 de outubro de 1991, e altera o art. ~da 
Lei r!' 8.249/91, em substitLição aos anterionmente 
indicados. -

Efetivos: 
Deputado Abelardo Lupion- P.FUPR 
Deputado Alexandre Ceranto- PFUPR 
Suplentes: 
Deput'ldo Giro Nogueira - PFUPI 
Deputado Jaime Fernandes- PFUBA 
Atenciosamente, :- Deputado Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFfCIO NO 292-L-Bl. Parl./96 

Brasília, 15 de março de 1996 
'Senhor Presidente, 
Nos termos negimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parta da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória n" 
1.355, de 12 de março de 1996, que Dispõe sobre a 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resulta
dos das empresas e dâ outras providências. em 
substituição aos anterionmente indicados. -

Efetivos: · 
Deputado Manoel Castro- PFUBA 
Deputado bsmir Lima- PFUAC 
Suplentes:, 
Deputado Átila Uns- PFUAM-
Deputado joão Mellão Neto- PFUSP 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFfCIO NO 294-L-BI. Parl./96 

Brasília, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa ~=xce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen-
. tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista des

tinada a t>rni!ir parecer à Medida Provisória n" 1.356, 
de 12 de março- ile 1996, que Dispõe sobre medidas 
complementares do Plano Real e dâ outras providên
cias, em slilstituição aos anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Efraim Morais- PFUPB 
Deputado Betinho Rosado- PFURN 
Suplentes: 
Deputado Luiz Braga- PFUBA 
Deputado Couraci Sobrinho- PFUSP 
Atenciosamente, - Deputado lnocê.'1Cio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFICIO NO 296-L-BI. Parl./96 

Brasília, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos negimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Pa~amen-



00114 ANAlS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

tar PFUPTB que farão parte da Comissão. Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória n2 
1.357, de 12 de março de 1996, que Dá nova reda-

. ção ao § 3"- do art. 52 da Lei n2 8.931 ,de 22 de se
tembro de 1994, que dispõe sobre a amortização, ju
ros e outros encargos decorrentes da extinção ou 
dissolução de entidades da Administração Pública 
Federal, e dá outras providências, erl) substituição 
aos anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Araceli de Paula- PFUMG 
Deputado Antônio Ueno- PFUPR 
Suplentes: 
Deputado Osmir Lima- PFUAC 
Deputado Efraim Morais- PFUPB 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar •. 

OFÍCIO N2 298-L-BI. Parl./96 

Brasília, 15 de março de 1 996 

Senhor Presidente, . 
Nos termos regimentais, indico·.a.Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen-· 
tar PFUPTB que substituirão aos já .indicados para 
fazer parte da Comissão Mista destinada a emitir pa
recer à Medida Provisória n"- 1.358, de 12 de feverei
ro de 1996, que Acresce parágrafo ao art. 57 da Lei 
n"- 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta 
o arl. 37, inciso XXI, da Constituiçãq Federal, institui 
normas para licitação e contratos da Administração 
Pública, e dá outras providências, em substituição 
aos anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Heráclito Fortes- PFUPE 
Deputado César Bandeira- PFUMA 
Suplentes: 
Deputado Alexandre Ceranto- PFUPR 
Deputado Jaime Fernandes- PFUMG 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar •. 

OFÍCIO N2 300-L-BI. Parl./96 

Brasília, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que substituirão aos já indicados para 
fazer parte da Comissão Mista destinada a emitir pa
recer à Medida Provisória n"- 1.359, de 12 de março 
de 1996, que Altera a legislação referente ao Adicio
nal ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante 
- AFRMM -, e ao Fundo da Marinha Mercante -

FMM -, e dá outras providências, em substituição 
aos anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Jaime Martins- PFUMG 
Deputado José Carlos Vieira- PFUSC 
Suplentes:. 
Deputado Raul Belém- PFUMG 
Deputado Sérgio Barcellos- PFUAP 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N" 302-L-BI. Parl./96 

Brasília, 15 de março de 1996 
Senhor Presidente, · 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir pareeer à Medida Provisória n"-
1.360, de 12-de março de 1996, que Dispõe sobre o 
Cadastro InformatiVo dos créditos não quitados de 
órgãos e entidades federais, e dá outras providên
cias, em substituição aos anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Saulo Queiroz- PFUMS 
Deputado José Santana de Vascgncellos 

PFUMG . . 
Suplentes: 
Deputado Raul Belém- PFUMG 
Deputado Mauro Fecury- PFUMG 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N" 304-L -BI. Parl./96 

Brasma, 15 de março de 1996 
Senhor Presidente, . . · 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória n2 
1.361 , de 12 de março de 1996, que Dispõe sobre o 
número de cargos de Natureza Especial, de cargos 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e 
de Funções Gratificadas existentes nos órgãos da·· 
Administração Pública Federal direta. autárquica e 
fundacional, e dá outras providências, em substihi
ção aos anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Roberlo Fontes- PFUPE 
Deputado Leur Lomanto- PFUBA 
Suplentes: 
Deputado Adaulo Pereira- PFUPB 
Deputado Lael Varella- PFUMG 
Atenciosamente, - Deputado ·rnocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 
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OF[CIO Nº- 306-L-BI. Parl./96 

Brasília, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória n" 
1.362, de 12 de março de 1996, que Cria a Gratifica
ção de Condição Especial de Trabalho- GCET
para os serviços militares federais das Forças Arma
das, e dá outras providências, em substituição aos 
anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Ronivon Santiago -: PAJ AC 
Deputado José Mendonça Bezerra- PFUPE · 
Suplentes: 
Deputado José Santana de Vasconcellos -

PFUMG 
Deputado Leur Lomanto - PFUBA 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFfCIO Nº- 308-L-BI. Parl./96 

Brasma, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
·destinada a emitir parecer à Medida Provisória n" 
1.363, de 12 de março de 1996, que Dispõe sobre 
os fundos que especifica e dá outras providências, 
em substituição aos anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Carlos Alberto- PFURN 
Deputado Augusto Viveiros- PAJRN 
Suplentes: 
Deputado Luciano Pizzatto - PAJPR 
Deputado Mauro Lopes- PFUMG 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OF[CIO Nº- 31 o,L-BL Parl./96 

Brasília, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória n" 
1.364, de 12 de março de 1996, que Dispõe sobre a 
alocação, em depósitos especiais, remunerados, de 
recursos das disponibilidades financeiras do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador- FAT, em substituição 
aos anteriormente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Osmir Uma- PFUAC 
Deputado Carlos Melles- PFUMG 
Suplentes:· 
Deputado Paulo Bornhausen- PFUSC 
Deputado Costa Ferreira- PFUMA 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OF[CIO Nº- 312-L-BL Parl./96 

Brasília, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mlsta 
destinada a emitir parecer à Medida Provisólia n" 
1.365, de 12 de março de 1996, que Dispõe sobre 
as contribuições para os Programas de Integração 
Social e de Fomnação do Patrimônio do Serv!dor Pú- -
blico - PIS/PASEP, e dá outras providências, em 
substituição aos anteriomnente indicados. 

Efetivos: 
Deputado Lael Varei la- PFUMG 
Deputado José Rocha- PFUBA 
Suplentes: 
Deputado Antõnio Joaquim Araújo- PFUMA 
Deputada Célia Mendes- PFUAC 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFfCIO N" 066/96 

Brasília, 19 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Fernando Lopes e 
Edson Ezequiel, para- integrarem, na qualidade de 
membros Titular e Suplente, respectivamente, em 
substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado 

__ Giovanni Queiroz, a Comissão Mista do Congresso 
Nacional destinada a apreciar e dar parecer sobre a 
Medida Provisória n" 1.334, de 12 de março de 
1996, que Dispõe sobre a responsabilidade solidária 
de controladores de instituições submetidas aos re
gimes que tratam a Lei n" 6.024, de 13 de março de 
197 4, e o Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro 
de 1987; sobre a indisponibilidade dos seus bens; 
sobre a responsabilização das empresas de audito
ria contábil ou dos auditores contábeis inde
pendentes; sobre privatização de instituições cujas 
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ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto- Por isso, seria prudente aguardar a manifestação 
lei n"- 2.321, de 1987, e dá outras providências. dessa Comissão e do Plenário. 

Ao ensejo, renovo a Vossa E><celência proles- . Hoje, às 14h30min, o Presidente da República 
tos de consideração e apreço.- Deputado Miro Te>- recebe os Líderes de todos os Partidos que o 
xeira, Líder do PDT. apóiam, ocasião em que deverá solicitar-lhes apoio 
OFfCIO Nº- 156196 para que não seja ·instalada essa Comissão Parla

. mentar de Inquérito. 
Brasília, 12 de março de 1996 

Senhor Presidente, . 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB/PL os Deputados Expedito Júnior e 
Luís Barbosa como suplente, em substituição a De
putada Maria Valadão e o Deputado LUciano Castro, 
para integrar a Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização. · 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 

O Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 22 Vice-
Premdent~ ' 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Serão 
feitas as indicações e as substituições S<llicitadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

Suassuna. por permuta com o Senador Valmir Cam
pelo. S. Ex~ dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, há alguns 
dias, as matérias e manchetes de jornais estão ocu
padas por um único assunto: a CP! do· Sistema Fi
nanceiro. 

Amanhã pela manhã teremos, na Comissão de 
Constituição, JUStiça e Cidadania, as respostas a 

c duas interpelações. Elas serão relatadas pelo Sena
dor José lgnácio Ferreira e deverão dirimir dúvidas 
apresentadas neste Plenário. 

É prudente que não aconteÇa a instalação da
quela Comissão antes da manifestação da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania. Um mem
bro da CP!, indicado pelo PPB, informou, pela televi
são, há poucos minutos, que não tem lógica - e o 
PPB não deverá estar presente - a instalação dessa 
CP! antes de se ouvir a manifestação da douta Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. E apre
sentou um argumento muito válido, ou seja, o de 
que ela seria uma Comissão provisória caso a Co
missão de Constittição, Justiça e Cidadania e o Ple
nário se manifestassem contrariamente a respeito. 

Como Presidente da Comissão do Proer - Pro
grama de Estímulo à Reestruluração e ao Fortaleci
mento do Sistema Financeiro Nacional -, posso dizer 
que nela temos espaço para dirimir todas as dúvidas 
e que realmente não há necessidade dessa CP!. Sei 
que o Congresso tem inteira flberdade de criá-la, 
mas, neste momento, ela não é oportuna e, mais do 
que isso, não é necessária, porque- repito- temos 
espaço em outras Comissões para dirimir todas as 
dúvidas. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, ontem 
ocupei a tribuna desta Casa para mostrar a despro
porção que está havendo, no Mercosul, entre o Bra
sil e a Argentina; somente na área automotiva deve
rá haver, nesse país vizinho, um investimento da or
dem de US$3 milhões. Imaginem o quanto não cres
ceria esse investimento se o nosso sistema financei
ro estivesse sobre trepidação, vibrando! Com· toda 
certeza, eu, investidor estrangeiro, se tivesse que 
optar entre um pafs com um sistema financeiro sem 
problemas e um outro com um sistema financeiro 
sob CPI, optaria pelo primeiro. Obviamente, vai se 
agravar essa desproporção que está havendo em 
termos de investimentos com relação à Argentina, 
no âmbito do Mercosul: a Argentina levará vantagem 
sobre nós. 

Não sou dos que pensam que o Congresso 
não deva ter independência; pelo contrário, penso 
que ele deve ter toda independência; ninguém mais 
do que eu tem gritado desta tnbuna para pedir que 
nos fa.çamos respeitar, principalmente co'ntra as me
didas provisórias, porque elas são o maior. achincalhe 
que se pode fazer ao nosso papel de Legisladores. 

No entanto, é a idade que nos traz a prudência 
Aos 55 anos, não posso advogar com a emoção, 
pois ela poderia levar-nos a uma medida que não é 
salutar à autonomia dÕ nosso País, atualmente em 
fase de consolidação 0<1 sua moeda Essa vibração 
poderia trazer sérias conseqüências ao Plano Real. 

Por isso, ocupo a tnbuna para alertar os meus 
Pares para as minhas preocupações. Mas mtito 
mais do que isso: para pedir que não ncs deixerrios, 
de maneira alguma, envolver com a emoção. é pre
ciso estarmos com o raciocínio frio, para que todas 
as decisões sejam medidas e ponderadas e para 
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que possamos, assim, escolher a melhor para o Bra
sil. E tenho certeza, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Se
nadores, que, neste momento, a melhor decisão não 
é a instalação de uma CP!. 

O Sr. Mauro Miranda - v. Ex-! me permtte um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com prazer, nobre 
Senador Mauro Miranda. 

O Sr. Mauro Miranda - Meu prezado Senador 
e Companheiro de Partido, fico muito feliz em owir 
de V. Exi!. essas ponderações. Não endosso essa 
CPJ; por isso, também não a assinei. Penso que 
este Congresso também tem muita culpa em relação 
à falta de regulamentação do art 192 da Constitui
ção. Como cobrar eficiência do sistema, se esta 
Casa não se adiantou para fazer as leis que regula
mentariam esse dispositivo constitucional, que já foi 
promulgado desde 1988? Também penso que, 
numa época como esta, não podemos, absoluta
mente, tomar medidas que acarretem riscos para o 
Real e para a estabilidade da moeda Portanto, en
dosso inteiramente a opinião de V. E#. Estamos 
juntos em relação a essa matéria - estamos jÚntOs 
até na idade! Nós, do PMDB, devemos motivar o 
conjunto do nosso Partido no sentido de dar respal
do forte, em termos de cobranças e de resoluções 
internas do Senado, para a aceleração do processo 
de regulamentação do art 192 da Constituição, que 
se retere ao sistema financeiro nacional. Aí está o 
grande trabalho: ajudar a fiscalizar, ser útil e acele
rar esse processo. Parabenizo V. E# mais uma vez, 
que teve uma atuação esplêndida com relação ao 
estudo sobre patentes nesta Casa Discordei de V. 
Exl!. em determinados pontos, mas reconheço que 
fez um dos trabalhos mais sêrios que já vi neste Se
nado. Muito obrigado. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, no
bre Senador. Endosso inteiramente o aparte de V. 
Ex"- e afirmo também que queremos toda a trans
parência necessária; queremos S::aber datas, quan
tias e a forma como foram repassados os vàfores. 
Se hower algo _errado, queremos que haja puni
ção, com prisão. o mais rápido possível. Mas não 
queremos, de maneira alguma, num momento 
como aste, que haja vibrações negativas que pos
sam criar problemas. 

Sei que é muito cõmodo seguir teses muitas 
vezes defendidas pela população. Hoje mesmo re
cebi uma carta de um Estado que não é o meu. de 
São Paulo. Um cidadão dizia exatamente que, se fui 
tão nacionalista em relação às patentes, como eu 
poderia agora ter uma posição contrária à CP!? 

Tenho essa posição principalmente porque sou 
nacionalista e sei que a minha Nação necessita, 
neste momento, de ponderação. Porém, nada pode
tá ficar sem transparência. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao en
cerrar o meu pronunciamento, eu gostaria de lowar 
o líder do meu Partido, que hoje está promovendo 
um debate com a Bancada. com toda a abertura 
possível. Certamente, amanhã teremos essas deci
sões, tomadas com suficiente equilíbrio e pondera
ção. para que não venhamos a encontrar obstáculos 
em nosso caminho. Tenho certeza de que os Srs. 
Senadores pensarão sobre esse assunto com muita 
seriedade. de cabeça fria e com a mente voltada 
para a grandeza do País. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com prazer, ouço 
V. Ex" 

O Sr. Pedro Simon - Primeiro, gostaria de sa
ber se V. Ex• está fazendo esse importante pronun
ciamento em nome pessoal. 

O SR. NEY SUASSUNA - Em nome pessoal. 
O Sr. Pedro Simon - Não tem nada a ver com 

o do ftustre Senador Lfder de nossa' Bancada? V. 
~talou com o Líder da Bancada? 

O SR. NEY SUASSUNA - Estou dando a mi
nha opinião como Presidente de uma Comissão de 
Medida Provisória, a do Proer. 

O Sr. Pedro Simon - Mas V. Ex~ integra uma 
l:lancada que tem um Uder e que indicou repre
sentantes para a Comissão'. Inclusive, entre esses 
mermros está o ftustre colega de representação de 
V. Ex•, Senador Ronaldo Cunha Lima, que integra 
essa Comissão. Gostaria de saber se, antes de fa.. 
zer esse pronunciamento, V. ExA falou com o Líder 
da Bancada e se tem o mesmo pensamento do Lí
der da Bancada do PMOB. 

O SR. NEY SUASSUNA - Não, nà'J o tenho e 
não preciso tê-lo para dar a minha opinião pessoal, até 
porque seiJllr6 tive independência suficiente para c::s
cordar até mesmo do Governo, quando necessário. 

O Sr. Pedro Simon - Perdoe-me, mas v. Ex• 
está equivocado com relação ao meu aparte. Quero 
saber a extensão do pronunciamento de V. EJ<A. Se 
v. Ex" está falando em nome pessoal, respeito-o. 
Porém, se V. Ex" já falou com o Llder da Bancada e 
se este tem conhecimento da opinião de V. Ex", o 
seu pronunciamento passa a ter uma outra exten-
são. Ê só isso o que eu queria saber. _ 

O SR. NEY SUASSUNA- Não, não falei com o 
Líder da Bancada 
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O Sr. Pedro Simon - V. Ex• não sabe qual é o 
pensamento do Líder da Bancada com relação a 
esse seu posicionamento? - -

O SR. NEY SUASSUNA - Não, mas sei que 
não se fechou questão, até porque não tivemos ne
nhuma reunião nesse seRtido. Por essa razão, sinto
me inteiramente livre para extemar a minha opinião 
pessoal. __ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao extemar a 
minha opinião, estou assumindo uma posição que 
acredito ser a melhor para o meu País. 

O Sr. Jefferson Peres- Permite-me V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, Senador 
Jefferson Peres. 

O Sr. Jefferson Peres - Não entro no mérito 
do seu pronunciamento, até porque temos posições 
divergentes. Sou favorável à CPI, apesar de tudo o 
que está por trás e das motivações de outros - isso 
não me importa, a minha motivação é o interesse 
público. Mas pedi o aparte apenas para lolNar a sua 
altivez e coragem de dizer que está nesta tnbuna 
sem consultar o Líder, porque não precisa fazê-lo 
para extemar uma ()pinião pessoal. Meus parabéns, 
Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY,..SUASSUNA - Agradeço--lhe, Sena
dor Jefferson Peres, e digo mais: sou partidário sufi
ciente para assumir as posições do meu partido 
quando ele fechar questão em tomo de um assunto. 
Mas, não havendo fechamento de-questão, adoto 
esta postura de, abertamente, extemar a minha opi
nião. No dia em que não tiver essa coragem, não 
merecerei o meu mandato. -

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Ney Suass_una? __ 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não. 

O Sr. Pedro Simon - Também quero felicitar 
V. Ex'- e dizer que também penso assim. E vou mais 
além: vou contra o meu Partido mesmo que ele fe
che questão, se isso for contna a minha consciência 
O Partido fez uma convenção e indicou para candi
dato à Presidênç[a ela República o Sr. Quércia, mas 
a minha consciência me disse que ele não era bom 
para o País e que não representava aquilo que eu 
pensava Assim, não votei no Sr. Quércia, mas no · 
Sr. Fernando Henrique Cardoso. Por isso, respeito 
V. Exª e não me passou pela cabeça, em momento 
algum, que, para ir à tribuna, V. Ex•deveria consult
ar o Líder da Bancada Apenas quis faZer a pergun
ta, porque, se V. Ex• jâ tivesse consultado o Líder, o 
seu pronunciamento seria uma posição nova do 
PMDB. Agora, V. Ex• tem todo o direilll de dizer o 

que pensa Respeito-o e cumprimento-o_ por isso. 
Não fiz a pergunta a V. Ex• pelo fato de eu não con
cordar, não interprete assim. Penso que V. Exª está 
·exereendo o seu direito, desempenha o seu papel, 
razão pela qual tem o meu respeilll. Eu apenas que
ria saber; na realidade, imaginava qual seria, a esta 
altura, o pronunciamento do Líder do meu Partido. 
V. Exª discorda do líder, uma vez que ele é favorá
vel à CPI, e V. Ex" é contrário. Mas se, amanhã, o 
Li der do meu Partido ficar de acordo com V. Ex" e 
disser que é contrário à CPI, discordarei dele, por
que sou favorável. 

O SR. NEY SUASSUNA - Respeito a opinião 
de V. Ex". Considero-o um exemplo de Parlamentar. 

_ _ Creio - não estou aqui defendendo o meu líder -
que o PMDB foi o último Partido a fazer a indicação 
de seus representantes para compor a CPI. Se ele 
não tivesse feito as indicações, poderia até ser cha
mado de omisso, mas como o fez, alguns podem 
não ter gostado. Porém, o nosso Líder é homem de 
assumir posições, é homem de coragem, é altivo, e 
merece todo o nosso respeito. No entanto, como a 
questão não foi fechada, sinto-me inteiramente à 
vontade para consoffdar um posicionamento que jã 
venho extemando desde o primeiro momento: existe 
a Comissão que está examinando o Proer, o progra
ma de fortalecimento do sistema bancário, e ela é 
suficiente para q(Je tenhamos transparência. Basta 
que o Governo nos ajude, por exemplo, não blo
queando a vinda de um depoente quando precisar
mos de seu depoimento. Se isso acontecer, não 
serã preciso instalar a CPI do Sistema Financeiro. 
Queremos toda a transparência e, mais_do que isso, 
que os culpados sejam resRQnsabilizados e punidos. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, com 
toda a certeza, estamos navegando em águas mais 
tranqüilas do que as dos mares emocionais de on
tem. Com toda certeza, a decisão que sairã amanhã 
pela manhã da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania deverá ser ponderada e, espero, trarã 
mais firmeza ao nosso Senado da República. 

Dou por encerrada a minha oração. Atravessa
mos um momento difícil, mas são momentos como 
esses que firmam as nossas consciências. é neces
sãrio que neles haja o clamor maior de que, além de 
nós e acima de tudo, venceu o nosso País. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Antes 
de prosseguirmos na lista de oradores, a Presidên
cia convoca os Srs. Senãdores que se encontram 
em seus gabinetes ou em salas de Comissões para 
que venham ao plenário, a fim de marcarem suas 
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presenças. Em seguida, faremos a apuração dos no- o Esiado. Na ârea rodoviária, foi o grande construtor 
mes já registrados, pois será necessário desligar o da rodovia denominada Serra do Rio do Rastro, que 
computador para um pequeno conserto. Haverá vo- liga o litoral catarinense aos campos de Lages. t 
tação nominal por volta das 16h, razão pela qual rei- uma obra de engenharia excepcional - eslá cornple-
tero aos Srs. Senadores que não marcaram presen- lamente asfaltada - e é um orgulho para os catari-
ça neste plenário que o façam. Vamos desligar o nenses. 
computador, pois o Pradasen precisa fazer um pe- Foi lrineu Bomhausen que instituiu a primeira 
queno reparo nele. universidade catarinense, mais tarde federalizada, e 

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, peço a construiu o campus universitário. E foi também o 
palavra pela ordem. Governador que criou a Secretaria da Cultura do Es-

0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce- lado de Santa Catarina, que desenvolveu um !raba-
da a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, pela lho modelar na área de extensão rural do nosso Es-
ordem. lado, a ponto de sermos hoje o quinto produtor de 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela or- alimentos, um Estado que tem apenas 1% no terri1ó-
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, fui in- rio nacional. 
formado - não sei se é real - de que, neste momen- lrineu Bornhausen foi Senador da República, 
to, está se realizando no Palácio do Planalto uma esteve nesta Casa. Como homem público, suas ca-
reunião do Presidente com as Lideranças do Gover- racterfsticas mais marcantes foram a organização, o 
no no Senado. método e a disciplina. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presi- O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Exll 
dência não tem essa informação, mas gostaria que o um aparte? 
Vioo-Uder. do Governo, Senador~ Vilson Kleinllbing, O SR. VILSON KLEINOBING- Com muito pra-
se pudesse, esclarecesse esse fato. zer, nobre Senador. · 

O SR. VILSON KLEINOBING - Se houvesse a O Sr. Josaphat Marinho ~ No momento em 
reunião, eu estaria lá. que V. Ex" se refere à passagem· do Senador lrineu 

O SR. PEDRO SIMON - Eu não ouvi. Bornhausen por esta Casa, permita interrompê-lo 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Se hou- para solidarizar-me com a sua homenagem e realçar 

v esse. a reunião, o Vice-lider do Governo, Senador que o conheci na Legislatura de 1973, a princípio· de 
Vilson Kleinúbirig, estaria presente. S. Ex" acredita 1971. E quero assinalar, através do seu discurso, 
que não há reooião. · não apenas a compostura do homem público, mas a 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. extrema cordialidade de trato com os seus colegas. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conli- O SR. VILSON KLEINOBING- Muito obrigado, 

nua a lista de oradores. nobre Senador. 
Concedo a palavra ao Senador Vilson Kleinil- lrineu Bornhausen esteve nesta Casa e inau-

bing, por pemu.ta com o Senador José Fogaça. S. Ex" gurou para os catarinenses uma prática que nós, 
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. representantes do Estado no Senado, desfrutamos 

O SR. VILSON KLEINOBING (PFL-SC. Pro- com muita alegria: os Senadores já notaram que se 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) tomou praxe o nosso povo enviar os seus ex-9over-
_ Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ~ a !ri- nadares para ~ Casa? Isso começou com o Se-
buna desta Casa para dar conhecimento aos Srs. nadar lrineu Bornhausen. Hoje, os três Senadores 
Senadores da realização de um evento político rrni- representantes de Santa Catarina são três ex-Go-
to importante para o meu Estado, no dia 25 de mar- vemadores. 
ço. Lideranças politicas suprapartidárias e a Assem- Assim, Santa Catarina está homenageal)do 
bléia Legislativa de Santa Catarina vão homenagear seu ex-Governador e ex-Senador no dia do seu can-
o homem público catarinense que marcou decisiva- tenário. S. Exll produziu para o. nosso Estado obras 
mente a História do nosso Estado. Trata-se do cente- importantes e teve a visão de investir na educação. 
nário de nascimento do Senador lrineu Bomhausen. Isto fez de Santa Catarina o Estado que é hoje: in-

Esse Senador começou sua vida pública como vestimenta em educação. 
Vereador, depois foi Prefeito de ltajaf, onde era um O que sempre me chamou a atenção na alua-
empresário médio. Ao longo da sua vida, teve a ção do ex-Senador lrineu Bornhausen - não o cc-
oportunidade de governar Santa Catarina. Marcou nheci, meu pai era seu amigo - foi o trabalho que de-
sua administração por obras importantíssimas para senvolveu como administrador público: entregou as 
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contas do Estado de Santa Catarina absolutamente 
em ordem " absolutamente em dia para o seu su
cessor. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. ExA 
um aparte? 

O SR. VILSON KLEINÜBING - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Bernardo Cabral, com mli
to prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Nobre senador Vil
son Kleinübing, eu também não tive a oportunidade 
de conhecer pessoalmente o ex-senador lrineu Bor
nhausen. Mas conheci um Senador,.depois Gover
nador, depois relator da Constituição de 1967 e que 
me deu a honra de ser meu relator-adjunto na Cons
tituição de 1988: trata-se do ex-Governador AntOnio 
Carlos Konder Reis, sobrinho do ex-8enador lrineu 
Bornhausen. A homenagem que V. ExA, ilustre cata
rinense, do alto da postura e compostura que teve 
quando Governador de Santa Catarina, presta ao 
Senador através de seu pronunciamento é daquelas 
que fazem com que os homens públicos sejam reco
nhecidos pelos s.eus contemporâneos, e não apenas 
pelos seus póstumos. É esse o exe!llllo que V. ExA 
nos dá, ao trazer, para a sessão desta tarde, um 
nome, já aqui registrado, da maior postura e da 
maior honradez possível. Gosteria que V. ExA rece
besse as minhas palavras não apenas como uma 
demonstração de solidariedade ao seu pronuncia
mento, mas também de reconhecimento do ex-Se
nàdor, ex-Governador e Deputado Federal AntOnio 
Caries Konder Reis, um dos homens pCblicos mais 
primorosos em dignidade e decência que conheci ao 
longo da minha vida pública, porque o conheci como 
Deputado Federal. Nos idos de 1966, já era ele Se
nador da República. Aliás, se não me falha a memó
ria, recentemente o ex-Senador e Governador An0-
nio Carlos Konder Reis teve a alegria, que por cem 
v. Ex" terá tido também, de tê-lo como seu VICe-Go
vernador. De modo que gosteria de cumprimentar V. 
Ex", associando-me às homenagens do centenério e 
registrando a minha profunda simpatia e admiração 
pelo que diz V. ExA 

O SR. VILSQN KLEINÜBING - Obrigado, Se
nador Bernardo Cabr31. 

Quando V. Exa relembra a figura do meu queri
do ex-Vice-Govemador AntOnio Caries Konder Reis 
é mais uma oportunidade que tenho de fazer essa 
reverência ao Senador lrineu Bomhausen, de quem 
António Caries Konder Reis foi aluno - não só sobri
nho, como aluno. E a melhor forma de descrever o 
ex-Senador AntOnio Caries Konder Reis é citando 
uma passagem pessoal: Com 40 anos de vida públi-

ca, aceitou ser Vice-Govemador na chapa encabe
çada por Vilson Kleinübing. Conhecendo-me desde 
menino, sempre me !;ratou por "você". No dia em que 
o Tribunal Eleitoral nos deu o diploma de Governa
dor e de Vice-Govemador, ele chegou em minha 
sala e disse só uma frase: 'Sr. Governador, quais 
são as ordens?' 

É desses homens catarinenses que venho hoje 
aqui falar. E esta será a homenagem que vamos 
prestar no dia 25 de março ao Senador lrineu Bor
nhausen. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. VILSON KLEINÜBING - Concedo um 
aparte ao Senador Lúcio Alcântara 

O Sr. Lúcio Alcântara- V. Exª já foi aparteado 
pelos nobres Senadores Josaphat Marinho e Bernar
do Cabral, que tiveram a oportunidade de se repor
tar não só à figura de lrineu Bomhausen, mas à ilus
tre estirpe de homens públicos de Santa Catarina, 
em que, no momento, V. Ex" é um dos repre
sentantes aqui nc Senado da República. Não conhe
ci lrineu Bomhausen, mas tenho o privilégio de ser 
um grande amigo de dois dos seus filhos: Jorge Bor
nhausen - grande amigo, que foi Governador e Se
nador - e Roberto Bomhausen. De forma que quero 
me associar a essa homenagem, que não é só a lri
neu Bomhausen, e sim ao próprio povo de Santa 
Catarina Faço referência a alguns traços da perso
nalidade de lrineu Bomhausen, que V. Ex" poderá 
confinnar - no momento em que se está falando tan
to em banco, CPI de banco, etc. Ele foi banqueiro. 
Um homem sério, austero, terminou naquele período 
de concentração do sistema bancário, com os gran
des bancos nacionais absorvendo os pequenos, e lâ 
o seu pequeno banco- acho que o Inca- também foi 
absorvido. Aliás, o Inca era urna característica do 
Estado de Santa Catarina E lrineu Bomhausen, ao 
contrário de muitos gue entram na política~ na vida 
pltllica para enriquecer- e enriquecem-. empobre
ceu na vida pLblica, na política, como Governador e 
como Senador. Era um empresário, tinha um bom 
patrimOnio, e esse patrimônio diminuiu, reduziu. Não 
digo que tenha terminado como um homem pobre, 
mas com a sua austeridade, com seu comportamen
to, com a sua maneira de ser, viu seu patrimônio ser 
consumido durante a sua passagem pela política e 
pela vida pltllica. -Então, V. ExA faz muito bem em 
st.bir a esta tribuna para reverenciar a memória de 
um homem que realmente se destacou na vida pú
blica, e que deve servir como exemplo, como para
digma, pois é um dos grandes nomes da vida públi-
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ca de Santa Catarina, que, aliás, tem sido pródiga 
nisso. Temos, hoje, mesmo agora, nomes como o 
de V. Exª-, o do Senador Esperidião Amin e o de Jor
ge Bornhausen. HotNe um momento aqui em que os 
Presidentes de partido eram todos de Santa Catari
na: Jorge Bornhausen, Esperidião Amin e o Deputa
do Luiz Henrique. Quer dizer, Santa Catarina é um' 
celeiro de homens públicos. Quero me .congratular 
com V. Ex~ pela oportunidade do seu pronunciamen
to, e espero comemorarmos juntos, aqui no Senado, 
o cenlenãrio do nascimento do ex-Governador, ex-se
nador e grande homem pü:Jiico lrineu Bomhausen. 

O SR. VILSON KLEINÜBING - Muito obrigado, 
Senador Lúcio Alcântara. V. Ex• me dá uma dupla 
alegria com o seu aparte. Primeiro, porque V: ~ 
acrescenta informações importantes a este pronun
ciamento; e, segundo, porque vejo que Santa Catari
na é querida nesta Casa, porque todos os seus 
membros conhecem bem a nossa história e conhecem 
bem a história de homens públicos catarinenses. . 

O Sr. Casildo Maldaner - Permite-me V. Exª
um aparte? 

O SR. VILSON KLEINÜBING - Concedo um 
aparte ao nobre Senador Casildo Maldaner, também 
nosso ex-Governador, que representa Santa Catari
na nesta Casa · 

O Sr. Casildo Maldaner - Senador Vilson Klei
nübing, é com muita honra que venho me agregar 

. ao pronunciamento que .V. ~faz nesta tarde, por 
antecipação pelas comemorações que serão realiza
das no dia 25, segunda-feira próxima, pelo centená
rio de lrineu Bomhausen, esse grande catarinense. 
Nobre Senador, diria até, eu que sou oriundo da re
gião oeste catarinense, que quando S. ~ era Go
vernador instituiu a Secretaria da Agrirutura e foi 
um desbravador. Assim é reconhecido no oeste ca
tarinense, e essa foi uma das grandes marcas do 
seu Governo em nosso EStado. Meu velho pai tem 
sido um dos seus seguidores, e, na época, sempre 
falavam na eterna vigilância, que o preço da 6berda
de é a eterna vigilância - expressão de Eduardo Go
mes. Essave!ha.frase, essa velha expressão é mui
to bem guardada. Dentre as características de lri
neu, destaco uma a que papai sempre faz referên
cia: a de que não mandava bilhetes, dizia as coisas 
com muita franqueza Era o seu jeito de ser, até pelo 
estilo, pelas origens. Na verdade, a sua atitude foi 
muito marcante no oeste catarinense, como também 
na vida plblica catarinense. Aliás, por idéia de V. 
~. devo fazer ainda nesta semana um registro a 
esse respeito. É um dever nosso, como catarinen
ses, lembrarmos lrineu Bomhausen, que passou por 

esta Casa, que foi Governador de nosso Estado. É 
salutar que nós, como representantes catarinenses 
aqui no Senado Federal, assim o façamos. Sem dú
vida alguma, S. Exª deixou uma grande lição em 
Santa Catarina, seguida por seus filhos e netos tanto 
no campo consangüíneo como no político. No con
sangüíneo, o filho Jorge Bomhausen e o neto Paulo 
Bornhausen estão seguindo os seus caminhos; no 
político, também deixou muitos filhos, pelos exem
plos, pelas lutas, espalhados pelo nosso Estado e · 
pelo Pais afora Os nossos cumprimentos, Senador 
Vilson Kleinübing, a V. Exª- quando relembra o cen
tenário de lrineu Bomhausen. 

O SR. VILSON KLEINÜBING- Muito obrigado, 
Senador Casildo Maldaner. 

Sr. Presidente, hoje, aqui, relembramos o tra
balho do Senador lrineu Bomhausen prestado ao 
nosso Estado .. No dia 25, estaremos em Santa Cata
rina para levai! o abraço do Senado a esse homem 
que foi nosso· Governador, que implantou obras e 
serviços importantes em Santa Catarina e que repre
sentou nosso Estado no Senado Federal. 

Muito obrigac!o. 
· O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa 

Diretora do Senado Federal não poderia deixar de 
também prestar, neste instante, as homenagens 
pelo centenário· de nascimento do Senador lrineu 
Bomhausen, empresário, político de sucesso em 
Santa Catarina e no Brasil, Líder da antiga UDN 
de ·Santa Catarina, Prefeito de ltajai, Governador 

. do Estado de Santa Catarina e Senador da Repú
blica, que deu muito orgulho a esta Casa do Con
gresso Nacional. PolítiC9 organizado, metódico, de 
fino trato, recebe, neste instante, a homenagem do 
eminente Senador Vilson Kleinübing e de outros 
Parlamentares. 

Esta Presidência também se associa a essas 
homenagens, dizendo que Santa Catarina não só 
deu ao Brasillrineu Bomhausen como também ho
mens inesquecíveis que governaram aquele Esta
do e que passaram pela Casa do Congresso Na
cional, como Nereu Ramos, Celso Ramos, Attílio · 
· Fontana, Antônio Carlos Konder Reis, Jorge Bor
nhausen, Esperidião Amin, Casildo Maldaner e Vil
soo Kleinübing. 

A nossa homenagem especial a esse grande 
brasileiro, que foi lrineu Bomhausen. 

Prossegue "lista de oradores. 
Concedã ·a palilvra ao eminente Senador Mau

ro Miranda, por cessão do Senador Carlos Patrocf
nio. S. Exª dispõe de vinte minutos para o seu pro
nunciamento. 
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O SR. MAURO MIRANDA (PMD&GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, a agricultura brasileira está saindo 
lentamente de uma crise sem paralelo em toda a 
sua história. Vivemos, no ano passado, um período 
negro, em que o desespero traumatizou a quase to
talidade dos nossos agricultores, num nível de gravi
dade que aicançou seus índices mais críticOs no Cen
tro-Oeste, de economia preponderantemente agrícola 
Em Goiás, por exemplo, a agricultura responde por 
70% da formação da renda estadual. O selor primário 
foi paradoxalmente eleito como a "âncora verde" do 
Real. Uma honraria de aparências, já que, na verdade, 
fomos humilhados com um troféu de perdedor. 

Preços aviltados na remuneração dos produtos 
e juros extorsivos na correção dos financiamen!os 
levaram à inadimplência generalizada A etapa se
guinte foi o longo e sofrido impasse na renegociação 
das dívidas. Quem devia não podia pagar, e muito 
menos contrair novos empréstimos. Encurralados, 
milhares e milhares de pequenos e grandes proprie
tários perderam o calendário de plantio, enquan!o 
muitos outros abandonaram a atividade ou abriram 
mão de suas terras para os bancos credores. O re
sultado foi o êxodo rural, com seus rastros de misé
ria em torno das cidades. Mais grave ainda foi a 
queda de 14% na safra estimada de-grãos, obrigan
do às importações que estão para acontecer e faC 
zendo perigar a estabilidade eoonõmjca 

Não faltaram advertências sobre_ a morosidade 
das negociações da dívida. Eu mesmo usei seguida
mente esta tribuna para reclamar sensibilidade das 
autoridades económicas. O fato é que- as leis da 
economia ainda não produziram o milagre de impor
tar os industriais capitalizados para substituir o agri
cu~or no campo. Sofrendo e chorando, perdendo ou 
ganhando, quem faz a agricultura é o agricultor. 

Mas, como diz o velho refrão, não há mal que 
sempr~ dure. Há novos fatos que lançam algumas 
semer-tes de esperança sobre o futuro prôximo. Em
borc- :u·eita a algumas correções de percurso, a lei 
que . •stituiu a securitização das dívidas estancou o 
prossegui menta da crise. O principal entrave ao 
cumprimento da lei é a resistência do Banco do Bra
sil e dos bancos particulares no repasse dos finan
ciamentos que têm origem nos recursos do BNDES. 
O Secretário de Agricultura de Goiás, Dr. Robledo 
Rezende, me informou que essas intransigências 
burocráticas acabaram, por decisão do prôprio 
BNDES, sobretudo nos_ financiamentos derivados do 
Finame. A garantia foi dada na recente reunião de se
cretários de agricultura, realizada no Rio de Janeiro. 

-------

É positivo o anúncio da direloria desse mesmo 
banco de desenvolvimento, ao comprometer R$3 bi
lhões para a agroindústria este ano. Trata-se de 
uma garoa de esperanças sobre as áreas de plantio. 
Afinal, quem acompanha a evolução das estatísticas 
de produção salbe que o grande surto expansionista 
de fronteira agrícola ocorrido nas últimas décadas foi 
em Goiás. Mas, infelizmente, crescemos para dentro 
da porteira, ficando estacionados. para fora. Os 
meios de transporte Colocados à disposição do es
coamento ficaram sucateados por duas décadas de 
paralisação dos investimentos, e nossos produtos, 
principalmente· o complexo milho-soja, vêm perden
do capacidade de competição nos mercados interno 
e externo. Além da precariedade dos transportes e 
da capitalização precária do selar, trabalham contra 
a produção goiana a defasagem cambial, que bene
ficia as importações e onera as exportações, e ainda 
a concentração das _indústrias de beneficiamento 
nos Estados mais desenvolvidos do Centro-Sul. 

O estímulo à agroindústria vai ampliar o nível 
de emprego, aumentar a renda estadual e acrescen
tar valor agregado à produção primária O Estado de 
Goiás está cansado da posição de mero exportador 
de matérias-primas. Nosso imenso potencial' ainda 
está engalinhando, com poucas indústrias de porte. 
Com a industrialização próxima da fazenda, outro re
sultado positivo será a gradual reversão dos movi
mentos migratórios que estão tomando a direção 
das cidades. Os previsíveis efei!os da reforrna admi
nistrativa no enxugamento das folhas de salários 
das prefeituras, por outro lado, .terá no suporte 
agroindustrial um amortecedor social de médio e 
longo prazos. 

Espero que se confirrne, também, o prometido 
desengessamento das rotinas de empréstimos co
bertos pelo Finame. Precisamos mais do que nunca 
dos pivôs centrais e de um grande esforço de meca
nização que corresponda ao tamanho de nosso terri
tório irrigável e agricultáveL Es5e é um grande trunfo 
das terras planas do Centro-Oeste, em oposição à 
topografia marcadamente irregular e extremamente 
recortada do Centro-Sul, com seus efei!os nos cus
tos de mecanização. A-opção futura para as grandes 
produções de escala será o Centro-OeSte, e quem 
duvidar vai acabar vendo _que isso não é uma fanta
sia regionalista 

Já que estamos substituindo as realidades trá
gicas do passado recente por uma visão menos pes
simista do futuro imediato, considero oportuno inciuir 
o quadro. internacional favorável entre os trunfos da 
agricultura neste ano. 
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O Sr. Lauro Campos - V. Ex• me permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. MAURO MIRANDA - Com todo prazer, 
Senador Laura Campos. 

O Sr. Laura Campos - Estou ouvindo, com 
muita satisfação, o discurso de V. Ex• sobre um 
tema tão importante quanto esse, que diz respeito à 
nossa sacrificada atividade produtiva ?grícola e pe
cuária. Poucas vezes o nosso Presidente da Repú
blica, homem que como sociólogo parece saber qua
se tudo, refere-se ao problema da agricultura no 
Brasil. Na revista intitulada Esquerda 21, há uma en
trevista com o Presidente da República, em que Sua 
Excelência .fala sobre a agricultura - obviamente não 
a agricultura brasileira. Leio· um pequeno trecho: . . -

"Eu sobrevoava, outro dia, a Baixa Sa
xónia, na Alemanha, com o governador de 
lá, e comecei a perguntar sobre uma .deter
minada cultura que via. Era colza, que eles 
plantam muao lá. "E como é que é o sistema 
aqui?", perguntei. Ele disse: "O governo dá 
o subsídio. Não vem nem verificar se plan
tou ou não plantou. ·se não colheu, melhor 
ainda, desde que a pessoa fique' plantando 
lá". Quero dizer, não planta por causa do 
sentido de produção, porque a produção é 
muoo grande. A produtividade agrícola é 
brutal"~ 

"Eu disse outro dia em .Bariloche: Olha, 
os conceitos estão mudando'." 

Tudo isso na mesma página, de Bariloche para 
a Saxônia, enquanto passa pelo nosso Centro-OeSte 
sem se preocupar com as questões que V. Ex" abor
da com tanta proficiência. Fico pensando no destino 
perverso da agricultura e da pecuária. Passa, de re
pente, pelo impulso da produtividade, de uma fase 
de penúria, de baixa produção, de baixa produtivida
de, para outra, como essa a que se refere-o Senhor 
Fernando Henrique Cardoso em seu espaço aéreo 
na Saxónia, em que a produção agrícola se estraga 
nos paióis, apodrece;· e a Súperprodúção é que pas
sa a ser o g_f<lllde problema. Feinando Henrique 
Cardoso considera que essa é uma das característi
cas da modernidade: o Governo pagar para não 
plantar, como se isso já não tiveSse ocorrido em 
1847; como se isso não tivesse ocbffido na crise de 
1863; como se isso já não tivesse ocorrido em 1870; 
e como se isso já não tivesse ocorrido na década de 
30, quando Roosevelt pagou para que os fazendei
ros não plantassem. Quando foi julgado inconstitu
cional, -ele passou a pagar para que se plantassem 
cactos, a fim de se evitar o excesso de produção e 

os custos ainda maiores com esse ·excesso. De 
modo que é sempre o consumidor que é excluído 
desse processo, e a agricultura acaba demonstran
do a sua capacidade de produção, que supera e ul
trapassa a minguada capacidade de consumo e de 
alimentação da nossa sociedade. Muao obrigado. 

O SR. MAURO MIRANDA -Agradeço o aparte 
de V. Ex" e espero que! o inesmo seja um alerta ao 
Presidente da República, e implique, talvez, uma to
mada de posição mais firme em favor da nossa agri
cultura, especialmente a do Centro-Oeste. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, na glo
balização da economia, é legítimo imaginar que se
remos grandes beneficiários da expansão comercial 
dos produtos agrícolas. A abertura comercial da Chi
na e o fracasso de sua produção agrícola neste ano 
sinalizam grandes possibilidades de consumo para 
os nossos produtos. A imprensa internacional tem 
mostrado que a demanda por alimentos tem cresci
do nos Estados Unidos e na Europa, sem que a pro
dução tenha acompanhado esse movimento. São 
tendências que se somam para alimentar a esperan
ça de preços melhores e de reconquista da capitali
zação no meio rural, com seus efeitos sobre a indús
tria, o emprego e a renda. O exemplo do milho, cu
jos preços _estão em alta_ nas principais bolsas do 
mundo, é eloqüente. São as forças do mercado 
aluando positivamente para os nossos produtos, in
dependentemente das trapalhadas oficiais aqui reali
zadas. 

Cumpre ao Banco do Brasil, como principal 
agente de financiamento da agricultura, agilizar seus 
serviços, ficar mais perto do homem do campo e 
abandonar procedimentos burocráticos desnecessá
rios. Indício de alguma sensibilidade é a campanha 
que o banco está empreendendo para fixar o ho
mem à terra. A frase que simboliza a campanha da 
fundação do Banco do Brasil é de retórica irretocá
vel: "Cada vez que um brasileiro sai do campo para 
a cidade, o Brasil perde alimentos e ganha fome•. 
Mas o fato é que existe uma dessintonia entre as in
tenções e O'? fatos, se considerarmos que o bem-es
tar do homem do campo, que está na origem da 
campanha, será uma utopia se não houver a corres
pondente agilidade nos investimentos. Mão-dEHJbra 
e investimento constauem um binômio cujas forças 
se entrelaçam desde que equilibradas. Em Goiás, 
estamos vendo a direção nacional do banco cami
nhar em uma direção e a superintendência regional 
buscar o caminho oposto. Nada como os números 
estatísticos pára confirmar esse desencontro: em 
1994, o volume de financiamentos alcançou a cifra 
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de R$400 milhões, a preços corrigidos de hoje, en
quanto que em 1995 esse montante foi reduzido 
para R$200 milhões. O numero de propostas apro
vadas caiu de 14.742 para 9.389. São os números 
que ternos. E são fatos objetivos que o Banco do 
Brasil terá de corrigir para não ficar apenas na retóri
ca das intenções. 

Com a: lei de securitização das díviqas rurais, 
alcançamos a paz momentânea Ela teve o efeilo de 
conter o avanço do grande incêndio que se alastrava 
sobre o futuro próximo da agricuRura brasileira. Para 
mim, e sei que essa preocupação ocupa a consciên
cia de muitos colegas da Câmara e do Senado, con
tinuamos atrelados ao empirismo e ao casuísmo das 
emergências. A agricultura brasileira quer uma Carta 
Política que sobreviva ao tempo, aos governos e às 
crises. Precisamos de políticas duradouras que le
vem em conta o papel do Brasil corno o grande ce
leiro que vai liderar a distribuição de alimenlos em 
todo o planeta, e que contemple o Centro-Oeste 
corno o principal centro inadiador dessa missão que 
vai desafiar as nossas capacidades no próximo sé
culo. É hora de sentar e imaginar como vai ser essa 
agricultura e corno devemos conformá-la· aos novos 
tempos. Governo, Congresso, economistas, empre
sários e operadores de mercado devem buscar li
nhas ~ consenso para esse desafio. 

Um grande esforço nacional de fortalecimenlo 
e de modernização do selor primãrio·terã que passar 
pela revisão da política de juros, pela diminuição dos 
custos sociais da mão-<le-obra, pelo estabelecimen
to de impostos compensatórios nas importações e 
pela redução de alíquotas na importação de máqui
nas e implementas. A agricultura brasileira, para ser 
forte e cumprir a sua vocação de alavanca da indús
tria e dos serviços, terá que superar a era quixotes
ca que é feita do ideal escoteiro e da tradição. Para 
competir no mundo cada vez mais complexo e sofis
ticado das commodities, a soja de Goiás, por 
exemplo, terá que integrar-se à velocidade das bol
sas mundiais, como se fosse o ouro da África do 
Sul. Imagino uma integração ágil e impetuosa entre 
a roça, os armazéns e-os computadores, unindo ao 
mesmo tempo Goiãnia, Campo Grande, São Paulo, 
Chicago, Londres e Frankfurt Imagino um agricullor 
familiarizado com operações a termo e de mercado 
futuro, e participante ativo de leilões eletrõnicos. 
Uma realidade em que agrobusiness não seja ape
nas um modismo cu uma expressão pedante para 
os executivos engravatados da Avenida Paulista 
Para isso, precisamos arrumar a retaguarda Ternos 
quase tudo, faltando apenas decisão política, sensi-

bilidade estratégica e adesão à simplicidade, onde 
infelizmente impera a complicação. As vias largas da 
prosperidade só estarão abertas quando forem defi
nitivamente superados todos os preconceilos contra 
a agricultura, especialmente pela classe política e a 
burocracia paulistarra 

Era o que tinha a dizer. 
Muilo obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho, 
por permuta com o nobre Senador Gilvam Borges. 

S. Exª dispõe de 20 minutos. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. PreSidente, Sr% e Srs. Senadores, a imprensa 
tem cogitado repetidamente da sttuação de crise do 
Banco do Brasil. Acentuadamente, noticia que a si
tuação do banco se agrava em virtude de déficit que 
se acumula 

Ainda hoje, O Jornal do Brasil traz longo noti
ciário a respeito, inclusive anunciando o déficit de 
R$4 bilhões, relativo ao ano de 1995, qualificando-<J 
de inédilo. Adiante, o jornal comenta que ontem 
mesmo o Diretor da Área Internacional do Banco 
Central, Gustavo Franco, anunciou a solução para a 
dívida externa do Governo brasileiro com o Banco 
do Brasil e oferece um esci8Jecimento. 

"Segundo os técnicos, a grande re5: 
ponsãvel pela má situação do banco é a ina
dimplência de 20% dos empréstimos, que 
vem se mantendo ao longo dos últimos 
anos. Os devedores do Banco do Brasil, 
principalmente os agricullores e os usineiros · 
de açúcar e álcool, não vêm pagando os 
empréstimos tomados. lslo gerou um resul
tado negativo de R$8 bilhões nos cofres do 
banco. Ou seja, sem a inadimplência, o BB 
teria registrado um lucro de R$4bilhões em 
1995." 

De outro lado, o jornal noticia, como fazem ou
tros órgãos da imprensa, que o Governo cuida de 
um plano de reestruturação do Banco do Brasil. Isso 
significa que a situação de crise do banco não de
corre apenas da inadimplência, mas do mau funcio
namento da sua organização. 

Também, no dia de hoje, o Globo traz informa
ções a respeito. Começa por assinalar um fato extre
mamente grave: 

"As ações do Banco do.Brasil foram 
suspensas ontem e hoje dos pregões das 
Bolsas de Valores para que o Govemo pos-
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sa anunciar, sem sobressattos, o prejuízo -
pouco superior a R$4 bilhões - registrado 
pela instituição no ano passado." 

Curioso é que se informa, também, que o Ban
co do Brasil teve melhoria de captação de recursos, 
no ano de 1995, e que, apesar disso, persiste sua s~ 
tuação de crise, subsistindo o desequilíbrio estrutural. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa 
interrompe V. Exª para prorrogar a Hora do Expe
diente por 15 minutos, a fim de que V. Exª possa 
concluir seu pronunciamento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço a V. 
Exª, Sr. Presidente. 

O Sr. Vilson Kleinübing - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR JOSAPHAT MARINHO- Pois não. 
O Sr. Vilson Kleinübing - Senador, hoje, pela 

manhã, estivemos no Ministério da Fazenda, onde o 
Ministro Pedro Malan e o Presidente do Banco do 
Brasil fizeram uma exposição aos Líderes dos Parti
dos na Câmara e no Senado sobre a reunião que o 
Conselho de Administração do Banco está realizan
do hoje. E o que o Governo está fazendo é resultado 
de um trabalho muito intenso de um grupo que foi 
constituído pelo Ministro da Fazenda, para dar as 
condiÇões de sobrevivência ao Banco do Brasil, tam
bém, nessa fase em que tem que disputar mercado 
com outros bancos - e ele está no processo de dis
puta de mercado em que ele perdeu a conta-movi
mento, em que ele foi instrumento de políticas do 
Governo Federal, em muitas áreas, especialmente 
na da Agricuttura. O que o Governo está fazendo vai 
ser transformado em notas, inclusive em medida 
provisória, cuja edição foi, hoje, anunciada aos Srs. · 
Líderes e virá a esta Casa. Mas é a capitalização do 
Banco do Bras", reconhecendo os créditos que tem 
com o T escuro - porque há muitos anos o Banco do 
Brasil tem lido esses créditos com o Tesouro, nunca 
reconhecidos e, muitas vezes, não pagos - que criou 
essa dificuldade de operação para o Banco. Essas 
informações, inclusive sobre a necessidade de não 
haver Pregão da· Bolsa, hoje, com relação às ações 
do Banco do Brasil foi uma ação preventiva para evi
tar especulação em cima do papel, que terceiros ga

-nhem em função da decisão que o Governo está to-
nnando na reunião do Conselho de Administração. 
Então, queria só apresentar à Casa essas informa
ções, como Vice-Líder do Governo, e dizer que o 
trabalho feito e apresentado, pelo menos até agora, 
merece o melhor crédito. A Instituição Banco do Bra
sil tem que receber os créditos que tem com a 
União, tem que receber o seu aparte de capital - que 

será pequeno - da União, e tem que·ser mantida 
como uma instituição que está prestando serviço 
para a agricultura, para os pequenos empresários e, 
especialmente, no comércio exterior. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe 
a informação, nobre Senador, por sinal Vice-Líder 
nesta Casa, tanto mais oportuna porque correspon
de também à notícia que o jornal anuncia: ''T escuro 
emitirá títulos para aumentar capital do Banco." 

A minha presença na tribuna, como se está a 
observar, não tem propriamente finalidade critica, 
mas de fixação do problema que atinge o Banco do 
Brasil, para que se saiba, por sua importãncia, quais 
as providências que estão em curso para corrigir a 
situação de anormalidade. 

Não se trata apenas de um banco, trata-se de 
um banco que, além de ter a União como acionista 
principal, traz o próprio nome do País. Conseqüente
mente, o Banco do Brasil não pode ficar exposto à 
situação de comentários seguidos na imprensa, a 
analisar~he uma posição critica no mercado finan
ceiro. Tempo é, pois, de que as providênci~ sobre
venham com presteza e, inclusive, que o Bánco do 
Brasil possa prestar à sociedade e ao COI)gresso 
Nacional as informações necesst:ias à plena eluci
dação de sua situação. 

O Sr. Lúdio Coelho - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex• tem o 
aparte. 

O Sr. Lúdio Coelho - As inadimplências a que 
V. Ex• se refere são generalizadas na Nação brasi
leira. Entendo que nós dl;lveríamos estudar, em pro
fundidade, o que está acontecendo, porque o Sena
do Federal está rolando a dívida pública toda sema
na. O Poder Público está totalmente inadimplente e 
a iniciativa privada também Não é só QOm_o Banco 
do Brasil. Isso é resultante, principalmente, dessa 
política de juros altíssimos praticados indefinidamen
te pela equipe econômica do Governo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muito obrigado 
a V. Exª, sobretudo, quando assinala a necessidade
de ser esta situação profundamente analisada É 
para isto que vim-à tribuna Não tenho nenhuma pa
lavra de crítica neste momento, porque não é justo 
fazê-la antes de conhecer rigorosamente a situação 
do banco e quais as razões deterrrinantes dela 

O Sr. Laura Campos - Permile-me V. Ex!' um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não. 

O Sr. Laura Campos - O tema que levou V. 
Ex•, Senador Josaphat Marinho, à tribuna é de suma 
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gravidade, principalmente quando temos uma situa
ção financeira no País sobre a qual não podemos 
discursar com tranqüilidade, porque não sabemos 
qual é o tamanho do buraco em que estão se meten
do 33 bancos em situação pré-falimentar ou em si
tuação de insolvência, como declarou aqui o Presi
dente do Banco Central. A situação é tão caótica 
que, em confronto com o Jornal do Br;~sil que V. 
Ex• acaba de citar, lerei apenas um trecho da coluna 
de Luís Nassif no jornal Folha de S. Paulo através 
da qual, ao invés da importância a que V. Ex• se re
feriu, o que percebemos é que a inadimplência 
atinge US$20,000,000,000.00: "De um total de 
R$20,000,000,000.00 de empréstimos atrasa
dos, o BB conseguiu recuperar apenas 20% deste 
total (sendo que apenas R$1, 1 bilhão entrou como 
dinheiro vivo nos cofres do BB)." De modo que o que 
verificamos é que deve haver R$18,9 bilhões que se 
encontram em situação de inadimplência em relação 
ao Banco do Brasil. O que também mostra a gravi
dade do problema: "De início, a operação de salva
mento do Banco do Brasil recorria exclusivamente a 
recursos do T escuro. Depois de intensas negociaçõ
es, chegou-se ao seguinte mix, visando suprir Q 

Banco do Brasil de recursos da ordem de US$8 a 9 
bilhões." Então, como vemos; os bancos que se en
contram em má situação, não podendo mais recorrer 
ao interbancário, recorrem à Caixa Econômica e ao 
Banco do Brasil e ajudam a aumentar essa situação 
caótica em que se encontra o estabelecimento de 
crédito oficial e central do Brasil. De modo que tam
bém qüero me somar às inseguranças apresentadas 
por V. E.x" em relação à situação e que não nos per
mitam um estudo mais aprofundado. Parece-me que 
só mesmo uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
é que poderia esclarecer a quantas anda esse de
sarranjo totat, esse caos no nosso sistema financei
ro. Muito obrigado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Os elementos 
que V. Exª traz ao debate ampliam o reconhecimen
to da imagem de crise. Não me parece, contudo, 
que seja caso de CPI, e eu o direi depois por que, 
após o aparte que me é solicitado. 

o Sr. Ramez Tebet - Permite-me v. Exª- um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Concedo o 
aparte a V. Ex• 

O Sr. Ramez Tebet - Senador Josaphat Mari
nho, solicitei o aparte porque folgo mtito em ver que 
um assunto desse tamanho, dessa envergadura, 
está sendo abordacto por um Senador da estatura de 
V. Exª, que mostra justa preocupação com o Banco 

do Brasil; isto é, V. Exª manifesta preocupação com 
o. estabelecimen1o de crédito que eu me ·permito di
zer que é instituição nacional, pela sua história, pela 
maneira como foi criado e pelo fim a que se destina 
Precisa, realmente, voltar ao leito antigo, ou· seja, 
promover mais o desenvolvimento social. Quero di
zer que fico contente por ver que V. Ex• aborda o as
sun1o com serenidade, apenas manifestando a sua 
preocupação, eis que nós estamos informados - a 
imprensa dá conta disso - de reunião do Conselho 
de Administração do Banco do Brasil. Parece-me 
que o Governo está, a hora e a tempo, buscando 
adotar medidas para realmente colocar o trem nos 
trilhos, eu diria- porque estou informado de que me
didas serão adotadas - objetivando promover modifi
cações até de ordem estrutural no Banco do Brasil. 
Querem agilizar a cobrança da dívida ativa, regulari
zar o patrimOnio, promover uma · rearrumação nas 
ações do Banco do Brasil, que tiveram suspensas as 
suas vendas, a sua comercialização por dois dias. 
Em suma, haverá o Senado da República- e V. Ex" 
afirma bem que não está aí tecendo críticas - de ter 
a competente serenidade para ficarmos aguardando 
as medidas que as autoridades econômicas estão 
adotando. Quero crer, tenho convicção de que são 
medidas objetivando a transparência de tudo, a me
lhoria da situação do Banco do Brasil. O Senador 
Lúdio Coelho agora mesmo aparteou V. Ex•, e o fez 
miJitll bem, lembrando que a situàção de inadim
plência dos usuários e clientes do Banco do Brasil 
deve-se, com toda certeza, à elevada taxa de juros 
pratiCãda. De qualquer forma, o importarrte é estar
mos imbuídos de abordar este assunto tal qual V. 
E.x" está fazendo desta tribuna. Cumprimento V. E.x" 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe 
o aparte, nobre Senador, e, notadamente, o reco
nhecimerrto de que não tenho propósito de acusa
ção na tribuna, mas a busca de esclarecimento e de 
revisão da situação do banco. 

O Sr. Geraldo Melo - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço com pra
zer V. Ex" 

O Sr. Geraldo Melo - Nobre Senador Josaphat 
Marinho, agradeço a oportunidade de participar do 
pronunciamento de V. Ex" que, com justa razão, é 
um dos homens mais respeitados de nosso País e 
cuja palavra representa uma advertência que preci
samos ouvir com muita atenção. A respei1o do as
sunto, desejo apenas, Senador, ponderar que temos 
assistido, nos últimos meses, a uma aceleração do 
quadro de degradação, digamos assim, da estabili-
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dade da liquidez das instituições bancárias em geral. 
Particularmente, acredito que nem a crise do Banco 
do Brasil nem a crise desse ou daquele banco priva
do pode localizar-se. exclusivamente, em questões 
de gestão ou em questões internas do estabeleci
mento bancário propriamente. Na realidade, créditos 
que têm os bancos contra terceiros não representam 
prejuízos do banco. O dinheiro que o banco empres
ta é o seu ativo, é o seu patrimõnio; o dinheiro que 
devem ao banco é um patrimõnio do banco, porque 
faz parte do ativo realizável da instituição. O proble
ma se localiza no fato de que a qualidade desses 
créditos, isto é, a liquidez desses créditos se degra
dou, porque os mesmos devedores, que, há um ano, 
eram bons devedores, isto é, tinham, indiscutivel
mente, capacidade de pagar as suas dívidas, perde
ram a condição de fazê-lo, mercê da incorporação 
dos custos crescentes em que passaram a incorrer, 
em virtude das elevadas taxas de juros com que 
conviveram. Dessa forma. o capital de terceiros 
constitui uma parte essencial e inseparável das em- -
presas. Na Suíça, por exemplo, é diferente. Lá, se 
há elevação da taxa de juros, o empresário, conside
rando que o dinheiro está caro, resolve pagar aquele 
financiamento. Aqui, onde . o financiamento repre
senta parte da estrutura sobre a qual repousa a em
presa, se o empresário decidir pagar, a empresa vai 
ruir. Em vista disso, não sendo possível pagar e sen-

. do compulsória a acumulação das taxas de juros, a 
cada dia que passar, a inadimplência aumentará 
Portanto, a·crise que enfrenta o sistema financeiro é 
nada mais nada menos do que uma crise reflexa do 
aparelho produtivo do País. Era essa a minha contri
buição no pronunciamento irretocável que V. Ex" faz 
nesta Casa 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Imagine V. Ex" 
quanto lhe sou grato pelo aparte. V. Ex" não se imi
tou a fixar o problema concernente ao 8a11C9_ do Bra
sil. Teve o cuidado de relacionar a matéria com o 
quadro geral da economia brasileira, a revelar tam
bém o ponto de .crise em que se encontram quantos 
precisem de apejar para o sistema financeiro. 

A grande vántagem deste pronunciamento, 
posso a esta altura acentuar, é precisamente a de 
ter deixado de ser o discurso de um Senador para 
ser um pronunciamento do Plenário, bastante a justi
ficar a sugestão que, neste momento, levo ao nobre 
Presidente _da Comissão de Fiscalização e Controle 
do Senado. 

Não se tem dado a essa Comissão a importân
cia paraqi..e foi criada ~ por isso que eu antes dizia 
ao nobre Senador pelo Distrito Federal que ainda 

não era necessário cogitar-se de CPI. Parece que o 
próprio, no momento, é pedir à Comissão de Fiscali
zação e Controle que tome a iniciativa de convocar a 
seu plenário o Presidente do Banco do Brasil, a fim 
de que preste todas as informações que forem ne
cessárias para o perfeito esclarecimento do quadro 
da instituição e do quanto possa interessar à fiscali
zação do Congresso Nacional. 

O Sr. Edison Lobão - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com prazer, 
ouço V. Ex" 

O Sr. Edison Lobão - V. Ex' tem toda a razão. 
Sou o Presidente da Comissão de Rscalização e 
Controle, e V. Ex._ é um dos mais eminentes mem
bros dessa Comissão. Vou tomar como proposta de 
V. Ex" e promover essa convocação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe 
a atenção, nobre Presidente da Comissão de FiScali
zação e Controle, Senador Edison Lobão, e a V. 
Ex'-, nobre Presidente em exercício do Senado Fe
deral, Senador Júlio Campos, a bondade da tolerância 
para que pudesse concluir o meu pronunciamento. 

Era essa a sugestão que queria trazer :ao exa
me do Senado, não com o propósito de crítica, mas 
com o objetivo de que seja devidamente esclarecida 
a situação do Banco do Brasil, até por se tratar de 
uma instituição cuja responsabilidade não permite 
que os seus títulos sejam afastados das Bolsas por 
dois dias, como já o foram, lamentavelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presi
dência convoca os Srs. Senadores que se encon
tram em seus gabinetes ou nas salas de comissões. 
para que venham ao plenário; teremos votação no
minal. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável, de acordo com o art 13 do Regimento ln
temo, haja vista que o assunto a que vou me referir 
é da maior importãncia para a Casa 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Vou 
abrir exceção para o Senador Antonio Caries V ala
dares. V. Ex" pode usar os 3 minutos que restaram 
do tempo do Senador Josaphat Marinho. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para uma comunicação inadiável Sem re
viSão do orador.) -Agradeço a V. Ex" 

Sr. Presidente, estamos próximos de uma deci
são que, a meu ver, será proferida e, se assim o for, 
alentará contra a Constituição. A Mesa cometerá 
uma violência inominável à nossa Carta Magna se 
submeter ao Plenário do Senado um recurso estapa-
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fúrdio, anti-regimental, fora de época, fora de tempo, 
sobre matéria já vencida, já decidida e que obede
ceu a todas as formalidades regimentais e constitu
cionais, como foi a constituição da CPI dos Bancos, 
que teve a assinatura de 29 dos Srs. Senadores da 
República. 

Digo isso, Sr. Presidente, porque a Constitui
ção Federal é muito clara a respeito:· A CPI será 
criada com o número mínimo de 27 assinaturas dos 
Srs. Senadores. Nesse caso, houve 2. Senadores 
que se somaram ao número necessário. Além disso, 
é tão lícita a nossa pretensão que o requerimento foi 
lido em plenário e distribuído pela Mesa às Uderan
ças; foi aceito e deferido pela Mesa. Não há, portan
to, possibilidade alguma de o Plenário retroagir so
bre a matéria 

Sr. Presidente, basta que leiamos, nesses três 
minulos e meio que V. Ex" bondosamente nos conce
de, o art. 76 do Regimen!o Interno da Casa. que diz: 

"Art. 76. As comissões temporárias se 
extinguem: 

I -pela conclusão da sua tarefa, ou 
11 -ao término do respectivo prazo, e 
III -ao término da sessão legislativa or

dinária." 

Não há hipótese alguma que ampare o requeri
mento do Senador Hugo Napoleão para acabar com 
a CPI dos Bancos. Será uma violência, um atentado 
que esta Casa não pode deixar que seja cometido 
contra a Constituição. 

O PMDB, o PTB, o PT e o PDT jã indicaram os 
membros necessários à reunião primeira de instala
ção da Comissão, o que, sem dúvida, esperamos fa
zer acontecer ainda nesta tarde, com a participação 
dos Srs. Senadores que se compuseram conosco e 
estão, em nome da Nação, atendendo a um apelo 
da coletividade brasileira no sentido de darmos um 
basta a esse retrocesso . que representa, hoje, a 
ação nefasta do sistema financeiro - incluídos o Ban
co Central e aqueles bancos que subtraíram recur
sos ponderáveis da Nação brasileira, dos depositan
tes e investidoreS~ recursos esses que poderiam ser 
direcionados para o desenvolvimento da economia 
nacional, que se encontra parada em virtude da falta 
de uma política que venha privilegiar, de fato, os se-· 
tores produtivos do nosso País. 

O Governo insiste nessa ação deliberada e 
proposital dizendo que nada tem a temer, mas tem; 
daí, sua insistência. 
- - - · Sr. Presídenie, essa ieniaüva de o Governo 
torpedear a CPI tem que encontrar uma reação nes
ta Casa; se não a encontrarmos, o Poder Judiciário, 

dentro de suas decisões altaneiras, haverá de rece
ber um pedido dos Partidos de Oposição para que o 
Senado Federal consiga, de uma vez por todas, rea
lizar aquilo que os poderosos não querem que acon
t~ça: uma investigação pormenorizada do sistema fi
nanceiro nacional e no Banco Centrai. 

· Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito beml) 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

mesa, proje!os de lei que serão lidos pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Levy Dias. 

· São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~46, DE 1996-COMPLEMENTAR 

Autoriza o Banco Central do Brasil a 
- vender parte das reservas internacionais 

e os bancos brasileiros a realizarem em
préstimos em moeda estrangeira. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 12 Fica o Banco Central do Brasil autoriza

do, sempre que as reservas internacionais. brasilei
ras atingirem um nível excessivo que dific:Uta a exe
cução da política monetária e cambial, a vender aos 
bancos brasileiros parte do estoque de moedas es
trangeiras que compõem as reservas internacionais. 

Parágrafo único. O Poder Executivo estabele
cerá limite de moedas estrangeiras a serem adquiri
das pelas instituições financeiras. 

Arl 2" As instituições financeiras que. adquiri
rem moeda estrangeira junto ao Banco Central do 
Brasil ficam autorizadas a realizar empréstimos de
nominados em moeda estrangeira a pessoas físicas 
ou jurídicas domiciliadas no BrasiL 

Arl 3" O Poder Executivo regulamentará esta 
lei dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da · 
data de sua publicação. 

Arl 49. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 52 RevogarrH>e as disposições em contrário. 

JIJStificaçao 

A crise cambial mexicana gerou, nos investido
res estrangeiros, a expectativa de que pudesse alas-
trar-se à economia brasileira. · 

Temendo a sarda maciça do capital espec:Uati
vo (o chamado smart money), e na tentativa de res
taurar a confiança na economia brasReira, o Banco 
Central, entre outras medidas, lançou mão da eleva
ção da taxa de juros. Se essa decisão, num primeiro 
rr10n.ento. refieoü o refluXo do capital ~especulativo, 
nos úHimos meses o ingresso maciço de capitais ex
temos está inquietando os ministros da área econõ-
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mica pela pressão inflacionária que representa e, 
principalmente, pelo vuftoso cus1o em que o Banco 
Central incorre em virtude do diferencial entre as ta
xas de juros externas e internas. 

Como a legislação em vigor determina que os 
saldos cambiais do setor sejam depositados no Ban
co Central e trocados por moeda nacional, os fluxos 
de entrada de moeda estrangeira passam a repre
sentar, na prática, um fato r adicional de expansão 
da base monetâria. . 

Outro problema grave é a hipertrofia das reser
vas internacionais brasileiras, que resulta na expan
são desordenada da dívida pública interna Para 
contrabalançar as emissõés de papel-moeda decor
rente dos fluxos de divisas, o Governo é obrigado a 
tentar enxugar a base monetária vendendo títulos da 
dívida pública 

Esse esquema é altamente desvantajoso 
para o Erârio porque as taxas de juros reais que o 
governo obtém, aplicando as reservas internacio
nais, são muito baixas, e flutuam entre 3% e 5% 
ao ano. Por oulro lado, os juros reais que o .Gover
no paga pela dívida interna têm variado entre 20% 
e 30% ao ano. · · 

Assim sendo, na aluai conjuntura, o resultado . 
financeiro para o Governo da manutenção de reser
vas internacionais dilatadas e excessivas tem sido 
um prejuízo líquido (resultante da diferença entre os 
juros internacionais e os juros pagos pelo Governo) 
de bilhões de dólares, pressionando, de maneira 10- · 
direta, o déficit público. 

Ao nível atual de mais de US$50 bilhões de re
servas cambiais, o custo anual não seria inferior a 
US$1 O bilhões, constituindo-se num pesado ônus a 
ser arcado pela sociedade brasileira 

Para diminuir esse custo e desestimular o in
gresso desses recursos externos, a au1oridade mo
netâria brasileira dispõe de uma enorme gama de 
instrumentos, nem sempre aceitos pela comunidade 
económica ir$lmac1ónal, pooendo - se efetuados -
acarretar o retomo de parcela considerável desse 
capital às suas origens. 

O presente projeto de lei, ao au1orizar o Banco 
Central a vender parte das reservas internacionais e 
os bancos brasileiros a realizarem empréstimos em 
moeda estrangeira, visa restituir às políticas monetâ
ria e cambial a racionalidade perdida 

Sala das Sessões, 20 de março de 1996. - Se
nador Júlio campos. 

(A Comissã:J de Assuntos Econômicos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 47, DE 1996 

Altera dispositivos da Lei n2 8.666, 
de 21 de junho de 1993, determinando a 
aprovaçao prévia dos editais de licitação 
pelos Tribl!nais de Contas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 b art 38 da Lei n" 8.666, de 21 de junho 

de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Ar!. 38 ..••.......•.•..•.•..•...•...•.......•........... 
Parágrafo único. As minutas de editais 

de licitação, bem como as dos contra1os, acor
dos, convênios ou ajustes sérão previamente 
examinadas e aprovadas pelo T ribunaf de Con
tas competente, que determinará aos órgros ou 
entidades da Administração interessada a ado
çãO das medidas corretivas pertinentes." 

Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 3" Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente o§ 2"do art 113 da Leln"8.666, 
de 21 de junho de 1993, passando o§ 12 a constituir 
parágrafo único. · 

Justificação 

A Lei de Ucitações determina o exame on\vio e 
aprovação dos editais de licitação por asse<-soria ju
rídica da Administração. 

O controle dos Tribunais de Contas somente 
se dá a posteriori, embora a lei lhes confira o poder 
de determinar medidas corretivas previamente à ha

. .. bilitação dos interessados. 
V?rios dispositivos da Lei n" 8.666/93 têm en

sejado interpretações divergentes, fazendo com que 
os diversos órgãos da Administração Pública a apli
quem de forma diferenciada, acarretando inúmeros 
recursos nas esferas administrativa e judicial. 

Julgados procedentes, tais recursos acarretam 
substanciais despesas para a Administração, que 
fica obrigada a reiniciar o procedimento, além do con
seqüente atraso na execução do objeto da [!Citação. 

Com a presente proposição pretendemos ga
rantir um maior controle da legalidade das licitações 
públicas, determinando sejam todos os editais sub
metidos à aprovação prévia dos Tribunais de Contas 
competentes, o que implicará uma maior uniformida
de na aplicação da lei, reduzindo o número de recur
sos e impugnações nos procedimentos licitatórios. 

Em vista do exposto, contamos com o apoio 
dos ilustres pares para a aprovação do projeto. 

Sala das Sessões, 20 de março de 1996. - Se
nador Gilberto Miranda. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI- 008666 DE 21/6/1993 LEI ORDINÁRIA 
••••••nooouooooooooooouoonooooooooouoooooo•••••••••••••••••••o••••••n••••••••• 

Art 38. O procedimento da I icitação será inicia
do com a abertura de processo administrativo, devi
damente autuado, protocolado e numerado, conten
do a autorização respectiva, ã. indicação sucinta de · · 
seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao · 
qual serão juntados oportunamente: 

Art 113. O controle das despesas decorrentes 
dos contratos e demais instrumentos regidos por 
esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas compe
tente, na forma da legislação pertinente, iieando os 
órgãos interessados da administração· responsáveis 
pela demonstração da: legalidade e regularidade áa · · 
despesa e execução, nos termos da Constituição e 
sem prejuízo do sistema de controle. interno nela 
previsto. 

§ 2Q Os Tribunais de Contas e os. órgãos inte
grantes do sistema de controle interno poderão soli
citar para exame, até o dia útil imediatamente ante
rior à data de recebimento das propostas, cópia do 
edital de licitação, já publicado, obrigando-se os ór
gão~. ou entidades da administração .interessada à 
ad~o de medidas corretiva pertinentes que, em 
ful)ção desse exame, lhes forem determinadas. . · 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania- decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Jll!1. 48, DE 1996 -COMPLEMENTAR 

Altera a redação dada à alfnea b do 
inciso 1,. do art 1 .. da Lei Complementar 
n .. 64, de 18 de maio de 1990. 

Art 1 .. A alínea b do inciso I do art. 1• da Lei 
Complementar nQ 64, de 18 de maio de 1990, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1_~ .. ; .................... ;: ......................... .. 
1- .. _:; ................................................. .. 
a) ......................................................... . 
b) os membros do Congresso Nacio

nal, das Assembléias Legislativas, da Câma
ra Legislativa e das Câmaras Municipais, 
para as eleições que se realizarem durante 
o período remanescente do mandato para o 
qual foram eleitos, salvo renúncia até quatro 
meses antes do pleito, e nos oito anos stb
seqüentes ao término da legislatura, quando 
hajam perdido os respectivos mandatos por 

infringência do disposto nos incisos I e 11 do 
art. 55 da Constituição Federal dos dispositi
vos equivalentes sobre perda de manda!o 
das Constib,rições Estaduais e Leis Orgâni
cas dos Municípios e do Distrito Federal;" 

Art 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. . . · .. 

Art. so Revogarri-se .as disposições em contrário. 

Justificação 

b- siStemá 'eieitoial de. um país deve buscar, 
para seu aprimoramen!o, uma crescente igualdade 
no que se refere às possibilidades dos candida!os 
nas disputas eleitorais, para que o' ·resultado dos 
pleitos favoreçam aqueles· que merecem de fato 
vencer, e nãO' os que encontram maiores facilidades 
em conseguir votos, seja em virtude de capacidade 
financeira, ou, no caso em questão, em virtude da no
toriedade qoo o exerclció de cargos políticos propicia. 

· Assim; o· éidverifi> de uma no.rrna que considere 
os par1.a,h:lenfares inelegíveis para outro cargo no 
transcurso de seus mandatos tem o condão de evitar 
provâvÉ!l pljviléçjio, na niedida em que esta candicl3tura 
será grandemente favorecida, independentemente de~
esse candidato apresentar ou não propostas vaiiosas •. 

Na verdade, o projelo não vai evitar de todo o 
referido privilégio, pois o renome já adquirido por al
guns políticos_ vai favorécê-Jos ainda que renunciem 
até quatro meses antes do pleito. De qualquer 
modo, será altamente positivo o fato de o parlamen
tar não mais ter mandato a cumprir, seja porque seu 
nome já não estará tan!o em evidência, seja porque 
ele não mais contará com as facilidades que o pró
prio exercício do cargo venha a oferecer. 

Por essas razões, esperamos de nossos ilus
tres pares a aprovação da presente proposta, cer!os 
de que -sua transformação em lei representará uma 
contribuição a mais para o aperfeiçoamento do pro
cesso democrâtico. Lembramos, por úftimo, que o § 
92 do art 14 da Constituição, reza que a Lei de Ine
legibilidades tem por finalidade proteger a probidade 
ãâmiriistrativa, a moralidade para o exercício do 
mandato, considerada a vida pregressa do candida
to e a normalidade e legitimidade das eleições con
tra a influência do poder .. econômico ou o ·abuso do 
exercicio da função, cargo ou emprego na adminis
tração direta ou indireta, tendo em vista a inserção 
das Casas Legíslativas no conceito ampliado àe Ad
ministração Pública, segundo a melhor doutrina ad
ministrativa 

Sala das Sessões, 20 de março de 1996. - Se
nador Lauro Campos. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR Nº 64, 
DE 18 DE MAIO DE 1990 

(Texto consólidado) 

Estabelece, de acordo com o art. 14, 
§ 9", da Constituição Federal, casos de 
inelegibilidade, prazos de cesSação· e "de
termina outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o CongressO Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: · · · - · - · · · 
Art 1" São. inelegíveis: .. : . 
I - para qualquer cargo:. . . _ .. 

...................................................................................... 
b) os membros do Congresso' Nacional, C!a5. -

Assembléias Legislativas, da Cãrhara Legislativa e . 
das Câmaras Municipais que hajam perdido os res
pectivos mandatos por infiingêocia do disposto "nos 
incisos 1 e 11 do art 55 da CCinStittiição Federal.". dos 
dispositivos equivalentes sobre perda de mandato 
das Constiluiçõe!; Estaduais e . Leis_ OrgânicaS dos 
Municípios e do Distrito Federal, para· as. ~leiÇõéS 
que se realizarem durante o período remanescente 
do mandato para o qual foram eleitos e . nos oito 
anos subseqüentes ao ténnino da legislatur:a;. . . 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. _ . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho 
aqui uma proposta de emenda constitucional sobre a 
qual gostaria de falar. Sei -que o Sr. 1º Secretário 
dará conhecimento à Casa, mas quero ressaltar que 
é uma emenda constitucional que trata da Reforma 
da Previdência Social. Consegt~imos 34 assinaturas; 
portanto, irá tramitar e talvez possa ser a solução 
para sairmos do impasse que se instalou na Câmara 
dos Deputados. 

. ·Vou ler a, emenda e solicito que V. Exª mande 
publicar para que se inicie a tramitação: _ - -

"Modifica o sistema da Previdência So
cial, instituindo o regime básico unificado, 
dispõe sobre regime complementar público 
e privado, estabelece normas de transição 
no Alo das Disposições Constitucionais 
Transitórias e dá outras providências".' 

:·: E assinada, inicialmenie, por mim e p~ ffiais 
33 outros Srs. Senadores. _ - - · . 

: . O_ SR. PRESIDENTE (Júiio Campos) - A pro
posta de emenda constitucional apresentada por v . ...... , .................. CONSTffiiiÇj,(i'õÃ········:·c·:·:·:·:·~·:·.. Ex~ irá, em seguida, à Mesa Diretora 

. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL· · _ . $obre a mesa, requerimento que será lido pelo 
•.... : .•..•• : •••..•.••••••.• ~ •. : ..................... : ••••• : ••• :.................... __ Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

· - TfTULO 11 · - · • - - É Íido o seguinte: 
Dos Direitos e Garantias FundamentÍüS · 

CAP[JULOIV 
Dos Direitos Politicas 

Art 14. A soberania po.pular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com va
lor igual para todos, e, nos temnos da lei, mediante: 

§ 9" Lei complementar estabelecerá outros ca
sos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, 
a fim de proteger a probidade administrativa, a mo
ralidade para o exercício do mandato, considerada a 
vida pregressa do candidato, e a nonnalidade e legi
timidade das eleições contra a influência do poder 

- económico ou o abuso do exercício c:le função, cargo 
ou emprego na administração direta ou indireta. 

(À Comissão de Co~o, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ~ Os pro
jetas serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. .. . .. .. . 

REQUERIMENTO W2sS, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam pres

tadaS pelo Ministro da Aeronáutica as seguintes in-
fonnações: - - · - -· 

1. Se é verdadeira a informação de que os 
Boeings 707 da Presidência da República, utilizados 
em viagens internacionais, estil-o sucateados a pon
to de terem de ser substituídos de imediato. 

2. Se corresponde à verdade o que foi noticia
do na coluna do jornalista Jãnio de Freitas, no jo.mal 
Folha de S. Paulo, dia 19 do corrente, que a Presi
dência da República solicitou a esse Ministério a ro
leta de propostas para o leasing de dois Boeings 
747, o modelo conhecido como Jumbo. Em caso 
afinnativo: q"ª' a capacidade, o custo médio de ma
nutenção e quais as empresas autorizadas à prestar 
assistência técnica para esses aviões? 

3. Se esse Ministério dispõe de estudos que 
sustentem tecnicamente a escolha desse modelo e 
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quais os países que o adotaram como aeronave ofi
cial de seus Presidentes? 

4. Se é correto que até recentemente os presi
dentes brasileiros voaram em aviões fretados a com
panhias aéreas, quais as razões técnico-económicas 
que respaldariam a mudança desta conduta presi
dencial? Dentre as companhias aéreas brasileiras, 
que oferecem vãos internacionais;. quáis estão em 
condições de firmar- e- cumprir, a·contento, as exi
gências presidenciais;. segundo os critérios de segu-
rança. conforto e custos? · 

·. ~." .. 
Justificação : . , 

O Brasil figura dentre os países que apresen
tam os mais lastimáveis índices sociais, altíssimas 
taxas de-concentração de renda, analfabetos, famin- · 
tos e miseráveis. Um país com este. perfil exige·de 
seus governantes todo empenho e dedicação, . no 
âmbito de suas lronteiras, na busca de equacionar 
tão elementares angústias, cuja solução há de ter 
caráter nacional para ·ser· consistente. Assim sendo 
parece-nos desnecessário, quiçá absurdo, que o 
Presidente da República Federativa oo Brasii preten
da ter à sua disposição uma aefORave do pórte de 
um Jumbo, que certamente não redundará em ne
nhum aviltamento ·de nosso pesei< específico na 
mesa de negociações internacionais', mas que, cer
tamente, incrementará o montante de nossa dívida 
externa, ainda que as rubricas orçamentárias e a 
complexidade das operações comerciais nos dias 
aluais permitam disfarçar a realidade dos fatos. 

Pelo exposto, o presente requerimento justifi
ca· se em face da necessidade do •Senado Federal 
inteirar-se plenamente das decisões econômícas do 
Executivo, pois sua repercussão mi vida dos brasi
leiros é a essência de sua responsabilidade e a ra
zão para o exercício de suas pren'ogativas fiscaliza
doras. 

Sala das Sessões,.20 de março de 1996. - Se
nador Lauro Campos. 

(À Mesa, para Decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O reque
rimento lido será despachado à Mesa para decisão, 
nos termos do Inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 260, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão· de . 

Educação, rtJqueiro, nos termos do art 172, inciso I 

do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei do Senado n" 21 de 1995, de auto
ria da Senadora Benedita da Silva, que "Institui Pro-

. grama de Educação para a Preservação do Patrimó
nio Ecológico". 

· · - ::Sala das Sessões, 20 de março de 1996. - Se
. hador Roberto Requião, Presidente.· 

. O SR: PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento lido será' publicado e, posteriormente, in
clu(do. (1<1 Or.dem do Dia, nos termos do art 255, inci

. Só 1!, 'létrà c, do Regimento Interno .. · 
Sobre a mesa, requerimento _que será lido pelo 

Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

·_._._.REQUERIMENTO N"-261, DE 1996 

. . . · . Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 67, in fine, do Re

. gimento .Interno, que, o Senado Federal, após delibe-' 
. ração ç!o. plenário, se faça representar nas comemo
rações do centenário de nascimento do ex-senador 

. lrineu Bornhauseo, a .r~alizar-se em, Santa Catarina, 
no próximo dia 2~6 •. 
.... Safa das Sessões, 20 de março de 1996.- Se

, nadar Antonio Cartos Magalhães. 

· ·, · · · ·O SR; PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprova
do o requerimento, a Mesa Diretora, oportunamente, 
designará a comissão que irá representar o Senado 
Federal na comemoração do centenário de nasci-

. mento·do ex-senador lrineu Bomliausen, a reaiizar
se em· Santa Catarina, no próximo dia 25 de março. 

· Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 1 ~Secretário em exercí
cio, Senador Levy Dias.· 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N214, DE 1996 

Modifica o sistema de previdência 
social instituindo o regime básico unifica
do, dispõe sobre regime complementar pú
blico e privado, estabelece nonnas de tJan. 
sição no Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias e dá outras providências. 

Arl 1~ O artigo 93, inciso VI da Constituição, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 93 ......................................... _ ...... . 

. . VI- a aposentadoria com proventos in
tegrais é _compulsória por invalidez ou aos 
setenta anos de idade." 
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Art 2"- Ao artigo 114 é acrescentado uin pará
grafo, com a seguinte redação: 

. "Art. 114. ·····················-······················· 

§ 3º- Nenhum pagamento decorrente 
de acordo ou de execução de sentença será 
efetuado sem o . prévio recolhimento das 
contribuições sociais inci!ientes. • 

Art 3º- O art 194 da Conslih.ição Federal pas-
sa a vigorar com a seguinte redação; · 

"Art. 194. • .....•..• : ...••••..• _ •..•.••••.•.•••.••••••• 

§ 1~ Compete. ao Poder Público, nos 
termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos: 

I - universalidade da cobertura e do 
ate.ndimento; 

11 -' uniformidade à equivalência dos 
benefícios e serviços 'às populàÇões urba· 
nas e rurais; 

· III -' selelividàde e diStributiVidade na 
preS1ação dos benefícios; 

IV - irredutibilidade do valor dos bene
fícios; 

V - equidade na forma de participação 
no custeio;. -

VI - diversidade da base da--financia
mento. 

§ 2"- Os órgãos e entidades de qual
quer esfera de governo através dos quais o 

a) do Senado Federal, nos termos do 
art 52, 11, f, em se tratando de órgão ou enti
dade federal; 

b) da Assembléia Legislativa, em se 
tratando de órgão ou entidade estadual; 

c) da Câmara Legislativa em se tratan
do de órgão ou entidade do Distrito Federal; 

d) da Câmara Municipal, em se tratan
do de órgão ou entidade municipal; 

III - terão mandato de quatro anos, po
dendo ser destituídos antes do término do 
mesmo por deliberação das Casas Legislati
vas referidas no inciso anterior. 

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

Art. ~ A Seção do Capítulo 11 do Título VIII da 
Constituição Federal passa· a Vigorar com a seguinte 

. redação: 

SEÇÃO IÚ 
_Da Previdência Social 

Art. 201. A previdência social será 
composta por um regime básico unificado e 
um regime complementar. -· 

§ 1~ O regime básico unificado, a cargo 
da União, atenderá, mediante contribuição e 
nos termos da lei, a: 

I. - cobertura dos e-ventos de doença, 
invalidez. morte, incluídos os resultantes de 
acide-ntes do trabalho, velhice e reclusão; 

Poder Público desenvolva as ações de se- -· " · 
guridade social serão dirigidos por colegia-
dos, cujas composições de competência sá-

11 - salário-famma para ajudar na ma
nutenção dos dependentes dos segurados 
de baixa renda; 

rão definidas em lei, observado o caráler de
mocrático e descentralizado da gestão admi
nistrativa com a participação da coiTIUlidade. 

§ 3" A composição dos colegiados a 
que se refere o parágrafo anterior incluirá 
necessariamente, representantes do Poder 
Públioo;·dos trabalhadores ativos e inativos, 
dos erilprasários, dos usuários, indicados 
por suas entidades representativas, na for
mada lei. 

§ ~Os membros a que se refere o pa-
rágrafo anterior: · 

I - exercerão suas funções em tempo 
integral e serão remunerados pelos cofres 
públicos, na forma da lei; 

11 - serão nome-ados pelo Chefe do 
· Executivo da e-sfera de governo · respectiva 

após argOição pública e aprovação: 

• III - proteção à maternidade; 
IV - proteção ao trabalhador em situa

ção de desemprego involuntário. 
§ ~ Participam obrigatoriamente do re

gime básico unificado de previdência social: 
a) os frabalhadoras em geral; 
b) os servidoras públicos civis federais, 

estaduais, distritais e municipais; 
c) os servidoras públicos mifi!ares fe

derais, estaduais e distritais; 
d) os exercentes de mandato eletivo 

fedaral, astadual, distrital e municipal; 
e) os Ministros de Estado; 
f) Ministros do Tribunal de Contes; 
g) Ministros dos Tribunais Superiores; 
h) os juizas federais e e-staduais; 
I) os membroS do Ministério Público, 

da Advocacia-Geral da União e da Defenso
ria Pública. 
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§ 32 É vedada a criação, nas esferas 
federal, estadual, distrital e municipal, de 
qualquer outro regime previdenciário cujos 
objetivos sejam os mesmos do regime bási
co unificado. 

§ 4º- O regime complementar, p(blico 
ou privado, necessariamente de capitaliza
ção, tem caráter facultativo, e deverá com
plementar as prestações do regime básico 
unificado de que trata o § 1 ~ 

§ 5" O regime complementar p(blico 
deverá ser único para todas as esferas de 
governo e deverá contar, obrigatoriamente, 
com contribuições eqüanimes de todos os 
seus filiados. 

§ 6º- A participação da União, dos Esta
dos e Municípios, das empresas públicas e 
sociedades de economia mista no custeio 
dos respectivos planos de previdência com
plementar será equivalente a participação 
dos segurados. 

Art 202. Aplicam-se à previdência so
cial as seguirites regras: 

I - qualquer pessoa poderá participar 
dos benefícios da previdência social, me
diante contribuição na forma dos planos pre
videnciários; 

II - nenhum benefício que substitua o 
salário de contribuição ou o rendimento do 
trabalho do segurado terá valor mensal infe-
rior ao salário mínimo; · -

III - é assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter 
penmanente, o valor real, confonme critérios 
definidos em lei; 

IV- é assegurada a aposentadoria por 
idade aos sessenta anos, desde que tenha 
sido cumprida a carência mínima definida 
em lei para a concessão do benefício; 

V - é assegurada aposentadoria por 
tempo de serviço aos trinta e cinco anos de 
contribuição..· condicionada a critérios que 
considererii-simultaneamente remuneração e 
idade do segurado, conforme dispuser a lei; 

VI - é vedada a percepção simultânea 
de duas ou mais aposentadorias ou de apo
sentadoria e pensão por morte do regime 
básico unificado; · 

VII - é vedada a percepção simultânea 
de rendimentos de aposentadoria com a re
muneração de cargo, emprego ou função 
pública; 

VIII - os limites máximos de contribui
ção e de benefícios para o regime básico 
unificado serão equivalentes a dez vezes o 
piso de benefícios da previdência social; 

IX - o limite máximo de contribuição e 
de benefícios para o regime complementar 
serão definidos em lei; 

X - é vedada a adoção de requisitos e 
oritérios dfferenciados para a concessão de 
aposentadoria e pensão aos beneficiários do 
regime de previdência social, ressalvados os 
casos de trabalho exercido sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a in-

. tegridade física, conforme estabelecer a lei; 
XI- é assegurada aposentadoria espe

cial após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo 
exercfcio da função de magistério em sala 
de aula ·para professores do ensino funda-
mental; · 

XII - é vedada isenção ou redução de 
impostos e contribuições, subvenção, auxílio 
ou srilsídio do Poder Público às entidades 

. de previdência privada com fins lucrativos; 
XIII - para efeito de aposentadoria é 

assegurada a contagem recíproca do tempo 
de contribuição na administração pública e 
na atividade privada, rural e urbana; 

XIV - é penmitida apenas a contagem 
pura e simples de tempo de serviço para 
qualquer efeito legal. 

Art so O art 58 do Aro das Disposições Consti
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguin
teredação: 

"Art. 58 FICa assegurada aos aluais 
contribuintes que contarem com pelo menos 
5 (cinco) anos de efetiva contribuição, na 
data da promulgação desta emenda, a apo
sentadoria por tempo de serviço, naS. se
guintes condições: 

I - aos sessenta anos de idade para o 
homem e cinqüenta e cinco pará a mulher; 

II - após trinta e cinco anos de trabalho 
.ao homem e após trinta à mulher; 

III - aposentadoria proporcional facul
tativa após trinta anos de trabalho ao ho
mem e após vinte e cinco à mulher. 

§ 12 É asSegurado aos contribuintes de 
que trata o caput deste artigo o direito de 
opção pelo sistema previsto na Seção III do 
Capítulo II do Titulo VIII da Constituição Fe
deral. 
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§ 2" Cabe ao Poder ExecUtivo fixar as 
normas de transição de um sistema para o 
outro, inclusive dispor sobre concessão de 
incentivos e estímulos para o exercício do 
direito de opção. 

§ 42. Fica assegurado aos servidores 
públicos civis estáveis e militares efetivos e 
na ativa, por até dois anos da·data da pro
mulgação desta emenda, a aposentadoria e 
pensões nas seguintes condições: 

I - por invalidez pennanente, sendo os 
provenlos integrais quando decorrentes de aci
dente em serviço, moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa ou irw::uáve!, especm. 
cadas em lei, e proporcionais nos demais casos; 

11 - compulsoriamente, aos setenta 
anos de idade, com proventos integrais; 

III - voluntariamente: 
a) aos trinta e cinco anos de serviço, 

se homem, e aos trinta, se mtiher, com a re
muneração do último cargo ocupado, se iso
lado ou na carreira, desde que cumprido um 
tempo mínimo de permanência de dez anos 
consecutivos, ou a média das 120 (cenlo e 
vinte) últimas remunerações; 

b) após vinte e cinco anos de efetivo 
exercício de função de magistêrio em sala 
de aula, na educação fundamental, com pro
venlos integrais; 

c) aos trinta anos de serviço, se ho
mem, e aos vinte e cinco, se mtiher, com pro
ven1DS proporcionais oo tempo de serviço. 

§ 5" FICaiTl veda:fas toda e qualquer pro
moção adicional ou gra!ifiçaçã:l para o servi
dOr quando da concessão da aposentadoria, a 
partir da data da promtigação desta emenda. 

§ 69. Ficam extintos os regimes de pre
vidência relativos ao exercício de mandato 
eletivo sem prejuízo dos direitos à aposenta
doria e pen&ão, nas condições.previstas na 
legislação. vigente à data da promulgação 
desta Emenda, daqueles que estejam em 
gozo do beneffcio ou que nessa data tenham 
implementado os requisitos para obtê-lo. 

§ 7"' Lei disciplinará a responsabilidade 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e dos respectivos institutos 
referente à manutenção dos beneffcios, dos 
regimes de previdência relativos ao exerci
cio de mandato eletivo, devendo igualmente 
dispor ·sobre a situação dos que, tendo contri
buído, não fizerem jus a qualquer beneficio."_ 

Justificaçao 

Dentre as reformas do Estado brasifeiro, uma, 
pela sua necessidade e abrangência, é não só im
postergável mas também a mais polêmica: a da Pre
vidência Social. Talvez o maior exemplo desta afir
mação tenha sido a sua tramitação, até agora, na 
Câmara dos Deputados. Gerou fatos positivos na 
política, como a presença no debate de centrais sin
dicais, e outros lamentáveis, como a dissolução da 
Comissão Especial que analisava a matéria naquela 
Casa. 

Parece-me que a tramitação da matéria na Câ
mara dos Deputados corre o risco de inviabilizar-5e 
não porque o substitutivo Euler Ribeiro foi derrotado, 
mas àté mesmo em função de que o novo relator 
propõe na prática o fim da Previdência Social, com a 
sua conseqüente privatização. Isso, evidentemente, 
gerará impasse e, talvez, a solução possa vir do Se
nado, iniciandO, aqui e agora, a discussão de uma 
verdadeira reforma da Previdência Social._ 

Outro aspecto importante deve ser salientado. 
Agindo assim, o Senado sai de uma posição de su
baltemidade no processo de discussão de reformas 
do Estado. Na ordem econômica funcionamos ape
nas como Casa revisora e não operamos mudanças 
nas propostas até por economia processual, pois ar
gumentava-se que mudanças impediriam a rápida 
tramitação da emenda, com o seu conseqüente re
tomo para a Câmara dos Deputados. Aceitamos 
uma posição de inércia e deixamos de execer plena
mente a nossa competência 

Chegou o momento de exercermos plenarnen- -~ 
te as nossas prerrogativas, iniciando, aqui pelo Se
nado, uma discussão séria sobre a Previdência So
cial. A nossa presente emenda resgata a proposta 
original anunciada, inclusive, pelo Presidente da Re
pública, de uma previdência única, englobando to
dos os trabalhadores brasileiros. E define mais ges
tão quabipartite, nmites máximos de contribuição e 
de beneffcios equivalentes a 1 O salários, participa
ção compulsória no sistema dos trabalhadOres em 
geral e servidores públicos, civis e militares, parla
mentares e jufze5, enfim, todos os assalariados; fim 
de todas as aposentadorias especiais, ressalvando-
se aquelas vinculadas a atividades insalubres e peri
gosas e ao exercício do magistério no ensino funda
mental. 

A nossa emenda determina a criação de uma 
previdência complementar, plblica ou privada, ne
cessariamente de capitalização e caráter facultatiVo, 
garantindo a especificidade de cada categoria e per-

-_ mitindo a todos, independentemente de renda, pos-
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sibilidades de benefícios maiores que aqueles defini
dos pelo sisiema universal, este democrático e fun
damentedo na repartição simples dos recursos. 
· A presente proposte não é de oposição e tem

bém não será do Governo. Ela pode se transformar, 
a partir do debate e-de con1ribuições e aprimora
mentos que certamente advirão de nós senadores 
em um projeto para a sociedade e para o País. 

Sala das Sessões, 20 de março de 1996. - Ao
. berro Freire - José Eduardo Outra- José Fogaça -
Leomar Quintanilha - Sebastião Rociha - Casildo 
Maldaner- Coutinho Jorge - Waldeck Omelas - Pe
dro Simon - José Alves - José Bianco - Antonio 
CarlosValadares- Jefferson Péres- Ney $uassuna 
- Osmar Dias - Júnia Marise - Eduardo Suplicy -
Luiz Alberto de Oliveira - Ronaldo Cunha Uma -
Marina Silva - Laura Campos - Renan Calheiros -
Beni Varas - Humberto Lucena - Emifia Fernandes 
- José lgnácio Ferreira - Gerson Gamata - Ramez 
T ebet - Joel de Hollanda - Lúcio Alcântara - Adem ir 
Andrade - Benedita da Silva - Geraldo Melo - Car" 
los Wilson. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

..... ~ .................................... _. .................................... . 
Art 93 Lei Complementar de iniciativa do Su

premo Tribunal Federal disporá sob~ o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princfpiQS: 

Art 114. Compete a Justiça do Trabalho conci
liar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre 
trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes 
de direito público externo e da administração plilli
ca direta e indireta dos Municípios do Dis1ri10 Fede
ral. dos Estados e da União e, na forma da lei olhas 
controvérsiaS decorrentes da relação de trabalho bem 
como os. litígios que tenham origem no cunprimen10 
de suas próprias sentenças. inclusive coletivas. 

. CAPITULO 11 
óa Seguridade Social 

SEÇÃOI 
Dlsposlçoes Gerais 

Art 194. A seguridade social compraende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos pode
res públicos e da sociedade destinada a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assis
tência social. 

SEÇÃO III 
Da Previdência Social 

Art 201 ........................................................... .. 

Art 202 ........................................ : .................. .. 

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Art 58 ............................................................. . 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio· Campos) -A pro
posta de emenda à Constituição que acaba de ser 
fida está sujeita às disposi~ específicas constan
tes nos ar1s. 354 e seguintes do Regimento lntemo. 
· A matéria vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio ·campos) - A Presi
dência recebeu a Mensagem n"- 134, de 1996 .(!1"-
224/96, na origem), de 14 do corrente, pela quai o 
Senhor Presidente da República, nos termos do art 
4"-, da Resolução n"- 7, de 30 de abril de 1992, do 
Senado Federal, encaminha cópias dos instrumen
·tos contre.tuais assinados entre a República Federa
tiva do Brasil e a Repúblir.a Italiana, em 30 de çle
zembro de 1995, no âmbito do chamado Clube de 
Paris. 

A matéria será anexada ao processado ·da 
Mensagem n"-121/96, e vai à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A PreSi
dência lembra ao Plenário que o tempo dos o.rado- _ 
res da Hora do Expediente da sessão de amanhã 
será dedicado a comemorar o Dia lntemacional de 
Combate à Discriminação Racial, nos termos do Re
querimento rJ" 255, de 1996, da Senadora Benedita 
da Silva e outros Srs. Senadores. 

As incrições estão abertas na Secretaria-Geral 
da Mesa 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Se
nhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n"- 1.366, de 14 de março de 1996, que 
"altera a redaçã0 do § 4!' do art. 49 da Lei n"-
9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe sobre 
as diretrizes para elaboração da lei orçamentária 
de 1996". 

De acordo com as inpicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4!' e 52 do art 2!1. da Resolução n"-
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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SENADORES 

Titulares Suplentes 

Renan Calheiros 
Carlos Bezerra 

Waldeck Omelas 
Odacir Soares 

Lúcio Alcãntara 

Arlindo Porto 

Ademir Andrade 

PMDB 
Fernando Bezerra 
Gilberto Miranda 

PFL 
JoséAives , 
Jonas Pinheiro 

PSDB · 
Jefferson Péres 

PTB 
Luiz Alberto de Oliveira 

PSB 
Antonio C. Valadares 

DEPUTADOS 

TitUlares Suplentes 
. . Bloco (PFL-PTB) 

José Carlos Coutinho João Maia 
.Jaime Martins Zila Bezerra 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 
Arítonio do Valle Pinheiro Landim 

Bloco (PPB/PL) 
Gerson Peres Delfim Netto 

PSDB 
Arryaldo Madeira Zé Gerardo 

Miro Teixeira 

Sérgio Guerra 

PDT 
Giovanni Queiroz 

PSB 
Gonzaga Palriota 

De acordo com a Resolução n" 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 20-3-96 - designação da ComiSSão Mista; 
Dia 21 ~- instalação da ComiSSão Mista; 
Até 20-3-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 29-3-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 13-4-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PR~ DENTE (Júlio Campos) -Será fei

ta a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 
Em sessão anterior, a Presidência designou os 

Senadores Waldeck Omelas, Raviano Melo e Carlos 
Wilson para, a convite do Congresso Nacional do 
Japão, integrarem a comissão parlamentar que visitará 
aquele Pafs no periodo de 12 a 8 de abril próximo. 

Naquela oportunidade, a proposta deixou de 
ser submetida à deliberação do Plenário. 

Em votação a proposta. 
·Os Sr. Senadores que a aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 
Aprovada a proposta, ficam os Senadores Wal

deck Ornelas, Flaviano Melo e Carlos· Wilson autori- . 
zados a desempenhar a. referida missão •. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA o Sr. Presiden
te, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE. (Júlio Campos) - Como 
Líder, tem a palavra o .. eminente Senador Epitacio. 
Cafeteira 

O SR. EPITACIO. CAFETEIRA .(PPB-MA. 
Como líder. Sem revisão do· orador:) - Sr. Presiden
te, Sr"s. "e Srs .. Senadores, desgraçadamente, o nos
so. Partido tem. sido vítima permanente. de interpreta
ções com as quais se pretende criar d(i:vidas sobre o 
nosso posicionamento. 

Ontem mesmo houve uma montagem na televi
são. Estou vindo de uma·ret11ião com o Senhor Pre
sidente da República, que me autorizou, que me pe
diu dissesse que tudo foi .uma montagem Ou seja, 
pegaram uma declaraçãO', um. telefonema do nosso . 
Presidente de honra, o Pt:efeito Paulo Maluf, e apre
sentaram-na em televisão; colocaram uma declara
ção do Presidente do Banco Central e, logo após, 
montaram parte do pronunciamento do PreSidente 
da República, tudo para dar a impreSSão de que Sua 
Excelência estava falando para condenar o Prefeito 
Paulo Maluf. 

O Senhor Presidente· da República me pediu 
que falasse aqui do apreço que Sua Excelência tem 
pelo Prefeito de São Paulo, e. que, de maneira algu- · 
ma, concorda com qualquer declaração que possa 
ter um mínimo de ofensa ao Prefeito Paulo Maluf, a 
quem receberá hoje à tarde. 

Sr. Presidente, entendo o porquê de toda esSa · 
história: enquanto muitos estão· aí a pedir dinheiro, o 
PrefeHo Paulo Maluf, em São Paulo, está trabalhan
do, construindo e chamando a atenção do Pafs para 
as obras que está produzindo. 

Estamos hofe em convenção do nosso Partido. 
O PrefeHo Paulo Maluf recebeu a solidariedade de 
todo o Partido, depois do ataque do Presidente do 
Banco Central. O Sr. Gustavo Loyola - já eu havia 
dHo aqui - primeiro tentou comprometer o Presidente 
da República dizendo que, desde o início do segun
do semestre do ano passado, havia comunicado a · 
Sua Excelência os problemas do Banco Nacional. 
Agora, ataca o Prefeito Paulo Maluf. Ontem, foi-lhe 
atribuída a informação de que só haveria negocia
ção entre o Excel e o Banco Econômico se o Presi
dente da República autorizasse. Ou seja, o Presi
dente do Banco Central é useiro e vezeiro em usar a 
imprensa para tirar o corpo fora. 
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Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que ama
nhã ou depois, quando deixar de ser Presidente do 
Banco Central, ele vai montar uma empresa de as
sessoria, para, com as informações privilegiadas 
que tem, ganhar dinheiro neste País. · 

Estnu·fazendo esta comunicação, Sr. Presiden
te, exatamente para que fique claro que a posição 
do nosso Partido está acima dessas queStiúnculas, 
e que o Presidente da República haverá de dar uma 
demonstração cabal do apreço que tem pelo Presi
dente de honra do nosso Partido, o Prefeito Paulo 
Malut. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência infonna ao Plenário que os pro- , 
jetos de decreto legislativo constantes dos itens n"s 
1 a 1 O da pauta de hoje já estão instruídos com os 
relatórios assinados pelos respectivos relatoreS e se 
encontram distribuídos aos Srs. Senadores no avul
so da Ordem do Dia 

Consulto o Plenário se concorda com a dispen
sa de sua leitura pelos relatores, cabendo à Presi
dência fazê-los publicar no Diário do Senado Fed&
ral, no local adequado. (Pausa) 

Se o Plenário não se manifesta contrariamente, 
assim será feito. 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NQ68, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
art 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 

com .o art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 68, de 1994 (n" 
367/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o atO que renova a pennissão outor
gada à Rádio Natal Reis Magos Llda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
treqüência modulada na Cidade de Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 

Nos termos do art 140, a, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador José Fogaça para emi
tir parecer de Plenário em stbstituição à Comissão 
de Educação. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, · 

1'- Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de DecreiD Legislativo n" 68, de 1994 (nº- 367-B, 
de 1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova pennissão à Rádio Natal Reis Magos 
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em treqüência modulada na cidade de Natal, Estado 
do Rio Grande do Norte.· 

Por meio da Mensagem Presidencial ,. 389, 
de 1992, .o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o aiD constante da Portaria 
n" 124, de 9 de julho de 1992, que renova pennissão 
para exploração de canal de radiodifusão sonora, 
nos termos do art 49, inciso XII, combinado com o§ 
1 Q do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Natal Reis Magos Llda.: 

Nome do Sócio CoUsta 

Silvino Sinedino de Oliveira 

~nio Ricardo Sinedino de Oli
veira 

Total de Cotas 

27.300.000 

14,700.000 

42.000.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica da Câmara dos Deputajos, tendo recebido pare
cer favorável de seu relator, Deputado Aloísio Vascon
celos, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa, contra os votos dos Deputados Mendes Ribei
ro, EdéSio Passos e José Genoíno. 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às fonnalidades e 
critérios estabelecic!os pela Resolução SF n" ~9, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão d~ Educação. 
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T ertdo em vista que o exame da ·documentação 

que acompanha o PDL n"- 68, de 1994, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re- · 
solução n"- 39/92' ficando caracterizado que a em
presa Rádio Nalal Reis Magos Ltda atendeu a todos 
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à re
novação da penmissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, ori
ginário da Câmara dos Depulados. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare- · 
cer é favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
A Presidência esclarece ao Plenário que. de 

acordo com o art 288, inciso IV; do Regimento lnter-" 
no, a matéria depende, para a sua aprovação, do 
voto favorável de dois quintos da composição da 
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo · 
eletrõnico. · · 

Não havendo quem peça: a palavra, encerro a · 
discussão. 

o Sr. Júlio Campos, 2º Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidenta · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para orientar a Bancada do 
PT com relação à votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao Senador José Eduardo Outra, para 
orientar a Bancada do PT. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, o Partido_ dos Trabalhadores, assim 
como tem feito em todos os projetas que dizem res
peito à renovação de concessão, se abstém dessa 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. 
Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Anlônio Carlos Valadares - Arlindo Porto - Bello 
Parga - Beni Veras - Canos Wilson - Gasildo Mal
danar - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alva
res - Emma Fernandes - Epitacio Cafeteira - Fer
nando Bezerra - Flaviano Melo - Freitas Neto - Ge
raldo Melo - Gerson Camata - Guilherme Palmeira 
- Hugo Napoleão - lris Rezende - João Rocha -
Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Mari
nho - José Agripino - José lgnácio Ferreira- José 
Roberto ·Arruda - Júlio Campos - Júnia Marise -
Leomãr Quintanilha .,. Levy Dias- Lucidio Portella-

Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Manuce Pinto -
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Onofre Quinan- Osmar Dias- Pedro Piva- Ramez 
T ebet - Renan Calheiros - Robe_rto Requião - Ro
mero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma
Sebastião Rocha - .Sérgio Machado - Teotonio Vile
la Filho- Valmir Campelo- Waldeck Ornelas. 

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Carlos 

Bezerra - Eduardo Suplicy - Jefferson Peres - José 
Bianco - José Outra- Pedro Simon - Roberto Freire. 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Laura Campos - Marina Silva 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 

SIM 53 Srs. Senadores; e NÃO, 2. 
Houve 9 abstenções. 
Talai de votos: 64. 

. O projeto vai à Comissão Diretora para reda
ção final. (Pausa) 

· Sobre a mesa parecer oferecendo redação fi
nal, que será lido pelo Sr; 1-" Secretário em exercí
cio; Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte:' 

PARECER N" 118, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçao final dO Projeto de Decreto 
Legislativo n-" 68, de 1994 (n~ 367, de 
1993, na Câmara dos Depulados). 

A Comissão Diretora apresenla a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n-" 68, de 1994 (n"-
367, de 1993, na Cãmarados Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Radio 
Natal Reis Magos Lida. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 

Sala de Reunião da Comissão, 20 de março de 
1996. - Júlio campos, Presidente- Levy Dias, Re
lator- Ney Suasstma- AntOnio Cerlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N-" 118, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente, do Senado Federal, nos ter
mos do arl 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N2, DE 1996 

Aprova o ato que renova a pennis
sao outorgada à Rádio Natal Reis Magos 
Ltda. para explorar serviço de racfiOdifu
sao sonora em freqUência modulada na 
cidade de Nala~ Estado do Rio Grande 
do Norte. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 o É aprovado o ato que se refere a~ Porta

ria nº 124, de 9 de julho de 1992, que renova a per
missão outorgada à Rádio Natal Reis Magos Ltda 
para explorar pelo prazo de dez anos, a partir de 5 
de junho de 1991 , sem direito de e>xclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 

Art 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgência. 
passa-se à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecersentados.(Pausa) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Item 2 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 56, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos 

termos do art. 64, § 2º-, da 
Constituição Federal, combinado 

com o art 375, VIII, do 
Regimen!o Interno) 

Discussão, em turno único, do Proje!o 
de Decreto Legislativo nº 56, de 1995 (n" 
302/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o a!o que renova a permissão outor
gada à RÁDIO CAPARAÓ L TOA. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Carangola. 
Estado de Minas Gerais. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 

Nos termos do art 140 a do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Arlindo Porto para pro
ferir o parecer dé ·Plenário em substituição à Comis-
são de Educação. ~ 

O SR. ARUNDO PORTO (P1B- MG. Para emi- . 
tir parecer.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores 

1 - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decré!o Legislativo n2 56, de 1995 (n" 302, de 
1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova permissão à Rádio Caparaó Ltda para 

explorar serviÇO' de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade ·de Carangola; Estado de 
Minas Gerais.· · · · 

Por meio da Mensagem Presidencial nº 318, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
nº 1 06, de 24 de junho de 1992, que renova permis
são para exploração de canal de radiodifusão sono
ra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1 o do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a~composição acionária do em
preendimento Rádio Caparaó Ltda: ~ ~ 

Nome'do Sócio CoUslll · 

Nelson Rccha 

Nelson Rccha Rlho 

MarcO Antonio Rocha· 

Júlia Gonca!ves Rocha 

Total de CotaS 

Cotas de Participação 

42.000 

6.000 

6.000 

. 6.000 

60.000 

· O presente prójero foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunii:ação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu rela!or, Deputado Matheus 
lensen, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquelaCasa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em ·boa técnica legis
lativa· 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam . ~ 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art 223 da Cónstituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF nº 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações e que devem instruir o processo sl.b
metido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL nº 56, de 1995, evidencia o 
cumprimen!o das formalidades estabelecidas na Re
solução nº 39/92, ficando _caracterizado que a em
presa Rádio Caparaó Ltda., atendeu a todos os req
uisitos técnicos e legais para habilitar-se à renova
ção da permissão, opinamos pela aprovação do a!o, 
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na forma do Projeto de Decreto Legislativo, originá- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 
rio da Câmara dos Deputados. final, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exerci-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare- cio, Senador Levy Dias. 
cer é favorável. É lido o seguinte: 

Completada a instrução da matéria, passa-se à PARECER N" 119, DE 1996 
sua imediata apreciação. (Da Comissão Diretora) 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem suas 

bancadas. · 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
Esclareço à Casa que o quorum é qualificado, 

2/5 da composição do Senado. (Pausa.) 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Anlõnio Carlos Valadares - Arlindo Porto - Bello 
Parga- Beni V eras - Carlos Wilson - Casildo Mal
daner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alva
res - Emília Fernandes - Epitacio Cafeteira - Fer
nando Bezerra - Flaviano Melo - Freitas Neto - Ge
raldo Melo - Gerson Carnata - Guilherme Palmeira 
- Hugo Napoleão - lris Rezende - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Agripino - José Roberto 
Arruda - Júlio CampOs - Júnia Marise - Leornar 
Quintanilha- Levy Diàs- Lúdio Coelho- Luiz Alber
to de Oliveira - Marluce Pinto - Mauro Miranda -
Nabor Júnior - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pe
dro Piva- Ramez T ebet- Renan Calheiros- Rome
ro Jucá - Romeu T unia - Ronaldo Cunha Uma -
Sebastião Rocha - Sérgio Machado - T eotonio Vile
la Rlho- Valmir Campelo- Vilson KleinCbing- Wal
deck Omelas. 

ABSTtMsE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Carlos 

Bezerra - Eduardo Suplicy- Je~rson Peres - José 
Bianco - José Outra - Marina Silva - Ney Suassuna 
- Pedro Simon ..:; Roberto Freire. 

VOTA NÃO O SR. SENADOR: 
Lauro Campos. • . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 51 Srs. Senadores e NÃO, 1 Sr. Senador. 

Houi!e 11 abstenções. 
Total de votos: 63. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n._ 56, de 1995 (n._ 302, de 
1993, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo 11"- 56, de 1995 (n"-
302, de 1993, na Cãmarados Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Caparaó Lida, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Ca
rangola, Estado de Minas Gerais. 

Sala de Reunião da Comissão, 20 de março de 
1996.- Júlio Campos, Presidente- L.evy Dias, Re
lator- Ney Suassuna -AntOnio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N•119, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, nem 28, do Regimento Interno, 
promulgo o seguinta 

DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1996 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Caparaó L.lda, 
para explorar serviço de radiodifusão so

. nora em freqüência modulada na cidade 
ele Carangola, Estado de Minas Gerais •. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ É aprovado o ato a que se refere a Por

taria n" 1 06, de 24 de junho de 1992, que renova. 
por dez anos, a partir de 1• de novembro de 1988, a 
permissão outorgada à Rádio Caparaó Lida, para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Carangola, Estado de Minas Gerais. 

Art 2º- Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data ele sua plillicação. 

O SR. PRESIDENTE (Josá Samey) • Em dis
cussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 3 · mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
PROJETO DE DECRETO parecer favorável de seu relator, Deputado Pedro 

LEGISLATIVO NO 64, DE 1995 !rujo, e aprovação unânime daquela Comissão. 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Na Comissão de Constituição e Justiça e de 

art. 64, § 2", da Constituição Federal, Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju-
combinado com 0 arl 3?5, VIII, do rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis-

Regimento Interno) , lativa, contra os votos dos Deputados José Genoíno 
e Hélio Bicudo. 

Di5cussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 64, de 1995 (no 
6/95, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Missioneira Sete Povos Lida. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de São Luiz Gonza
ga, Estado do Rio Grande do Sul. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação) 

Nos termos do arl 140, a, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Emma Femàndes para 
proferir o parecer de Plenário em substituição à Co-. 
missão de Educação. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB - RS. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores. 

1 -Relatório 

Shega a esta Comissão, para parecer,. o Proje-
. to de Decreto Legislativo no 64, de 1995 (no 6, de 

1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão à Rádio Missioneira Sete Po
vos Ltda, para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de São Luiz Gonza
ga, Estado do Rio Grande do Sul. 

Por meio da Mensagem Presidencial n2 417, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto 
s/n de 30 de. julho de 1992, que renova concessão 
para exploração de canal de radiodifusão sonora, 
nos termos do arl 49, inciso XII, combinado com o § 
1 o do art 223 da Co.nstituição Federal. 

É a seguin~ à composição acionária do em
preendimento Rádio Missioneira Sete Povos Lida.: 

Nome do Sócio Collsta 

Alfredo Luiz Locatelli cavalli 

Juliano Fernandes Cavalli 
Milton Rockembach 

Total de Cotas 

Cotas de Partlclpac!iO 
545,45 

327,27 

21818 

1.090,90 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor-

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do arl 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF no 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a ser cumpridas pela entidade 
pretendente, bem como pelo Ministério das Comuni
cações, e que devem instnir o processo submetido 
à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n2 64, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução· n2 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Missioneira Sete Povos Ltda. atendeu a 
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se 
à renovação da concessão, opinamos pela aprova
ção do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislati
vo, originário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare-
cer é favorável. ·· 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua imediata apreciação. · 

Em discussão. (Pausa.) 
~ . _ Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
(Procede-se à votaç:Jlo.) 

VOTAM SiM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães

Antônio Carlos Valadares - Arlindo Porto - Bello 
Parga- Beni V eras - Carlos Wilson - Casildo Mal
danar - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alva
res - Emília Fernandes - Fernando Bezerra - Fla
viano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson 
Carnata - Gilvam Borges - Hugo Napoleão - !ris 
Rezende - João França - João Rocha - Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphát Marinho -
José Agripino- José Roberto Arruda- Júlio Cam-
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pos - Júnia Marise - Leomar Quintanilha - Levy 
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio 
Coelho- Luiz Alberto de Oliveira- Marluce Pinto
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Onofre Quinan -
Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez 
T ebet - Renan Calheiros - Roberto Requião - Ro
mero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma
Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vile
la Fnho - Valmir Campelo- Vilson Kleinübing - Wal
deck Omelas. 

ABSn=MBE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Carlos 

Bezerra - Eduardo Suplicy - Jefferson Peres - José 
Bianco - José Outra - Laura Campos - Marina Silva 
- Ney Suassuna- Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 54 Srs. Senadores. 

Não houve vo1D contrário. 
Hquve 11 abstenções. 
Total de vo1os: 65. 
O proje1o vai à Comissão Direrora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 

final, que será lido pelo Sr. 1 Q Secretário em exercf. 
cio, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

PARECER N"-120, DE 1996 
(Da Comissão Dire1Dra) 

Redação Final do Projeto de Decreto 
LegislatiVo n"- 64, de 1995 (n"- 6, de 1995, 
na carnara dos Deputados). 

A Comissão Diretoia apresenta a redação final 
do Projero dé Decre1D Legislativo n"- 64, de 1995 (n"-
6, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que ·renova a concessão ou1orgada à Rádio 
Missioneira Sete Povos Ltda, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul. 

Sala de Reunião da Comissão, 20 de março de 
1996. -Júlio Campos, Presidente- Levy Dias, Re
lator- Ney Suàssun'â -AntOnio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER W 120, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do arL 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N~ , DE 1996 . 

Aprova o ato que renova a conces
sao outorgada à Rádio Missioneira Sete 

Povos Lida., para explorar serviço de ra
dioditusao sonora em onda média na ci
dade de São Luiz Gonzaga, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• É aproliado o a1o a que se refere o De

cre10 s/n"-, de 30 de julho de 1992, que renova, por 
dez anos, a partir de 29 de abril de 1990, a conces
são ou10rgada à Rádio Missioneira Sete Povos 
Ltda, para explorar, sem direi10 de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de· São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande 
do Sul. · 

Art ~ Este Decre10 Legislativo entra em vigor 
na data de sua ptblicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgência, 
passa-se à imediata apreciaçà:l da redaçà:l final. 

Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
A matéria vai à promulga\)ão. ~ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 4: . 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N"-90, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos 

termos do arL 64, § ~. da Constituição 
Federal, combinado com o 

arL 375, VIII, do Regimen10 Interno) 

Discussão, em turno único, do Projelo 
de Decrelo Legislativo n"- 90, de 1995 (n"-
18/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o a10 que renova a concessão outor
gada à Rádio Cidade de Goiãs Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Goiãs, Estado de 
Goiãs. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educaçao.) 

Nos termos do arL 140, a, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Onofre Quinan para 
proferir o parecer de Plenário em substituição à Co
missão de Educação. 

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB - GO. Para 
emitir parecer.).--: Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n"- 90, de 1995 (~ 18, de 
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1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato vação da concessão, opinamos pela aprovação do 
que renova a concessão à Rãdio Cidade de Goiás ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo erigi-
Lida, para explorar serviço de radiodifusão sonora riãrio da Câmara dos'Deputados. 
em onda média, na cidade de Goiás, Estado de O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare-
Goiãs. .. cer é favorável. 

Por meio da Mensagem Presidencial nO 441, Completada a instrução da matéria, passa-se à 
de 1992, o então Presidente da República stbmete sua imediata apreciação. 
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto Em discussão o projeto. (Pausa) 
s/n, de 4 de agosto de 1992, que renova a conces- Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
são para exploração de canal de radiodifusão sono- discussão. 
ra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com Em votação. 
o § 1 ~do art. 223 da Constituição Federal. Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lu-

É a seguinte a composição acionária do em- gares e já podem votar. 
preendimento Rádio Cidade de Goiás Lida: (Procede-se à vota~o.) 

Nome do Sócle> Collsta 

Marcus Antônio Brito de Aeury 

Antônio Ubiratan de Alenq3.5tro 
Júnior-

Total da Cotas 

Cotas da Participação 

1.000 

1.000 

2.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Aloysio 
Nunes Ferreira, e aprovação unânime daquela Co
missão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em bóa técnica legis
lativa, contra o voto do Deputado José Genofno. 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF nO 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da docunentação 
que acompanha o PDL no. 90, de 1995, evidenCia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução 39/92, ficando caracterizado que a empresa 
Rádio Cidade de GoiáS Lida, atendeu a lodos os 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à rene-

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Anlõnio Carlos Valadares - Arlindo Porto - Bello 
Parga - Beni Veras - Carlos Wilson - Casildo Mal
danar - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alva
res - Emma Fernandes - Fernando Bezerra - Fia-

. •· viano Melo - Freitas Neto- Geraldo Melo - Gerson 
Gamata- Gilvam Borges- Glilherme Palmeira
Hugo Napoleão - lris Rezende - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves -
José Roberto Arruda - Júnia Marise - Leomar Qlin
tanilha - Levy Dias - Lúcio Alcântara - Luiz Alberto 
de Oliveira - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Na
bor Júnior - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro 
Piva - Renan Calheiros - Roberto Requião - Rome
ro Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima -
Sebastião Rocha - Sérgio Machado - T eotonio Vile
la Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleiniiling - Wal
deck Omelas. 

~DEVOTAROSSRS. SENADORES: 
Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Carlos 

BeZerra - Gilberto Miranda - Jefferson Peres - José 
Bianco - Lauro CallllOS - Ney Suassuna - Pedro 
Simon - Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 51 Srs. Senadores. 

Não houve voto contrário. 
Houve 1 o abstenções. 
Total de votos: 61. 
O projeto vai à Comissão Diretora para reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 

final que será lido pelo Sr. 10. Secretário em exercí
cio, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 
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PARECER N"-121, DE 1996 O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 5: 

(Da Comissão Diretora) PROJETO DE DECR'ETO 

Redação fin.al do ProjetQ de Decreto LEGISLATIVO N" 112, DE 1995 
Legislativo ll"- 90,-de 1995 (n" 18; de 1995, (Incluído em Ordem do Dia, nos 
na Câmara dos Deputados). termos do art 64, § 22, da Constituição 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo ~ 90.-de 1995 (~ 
18, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Cidade de Goiãs L1da., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora· em onda média na cidade de 
Goiãs, Estado de Goiás. . . . · 

Sala de Reunião da Co,;,issão, 20 de março 
de 1996. - Júlio Campos, Presidente - Levy 
Dias, Relator - Ney Suassuna - Antônio Carlos 
Valadares. · 

ANEXO AO PARECER N" 121, DE 1996. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter• 
mos do art. 48, item .28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1996 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cidade de Goiás 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de 
Goiás, Estado de Goiás. 

· · O Congresso Nacional decreta: 
· Art 1 2 É aprovado o ato a que se refere o oe

creio s/rf'., de 4 de agosto de 1992, que renova, por 
dez anos, a partir de 12 de março de 1989, a con
cessão outorgada à Rádio Cidade de Goiás L1da., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Goiás, Estado de Goiás. 

Art 2" Este Decreto Legislativo entra-em vigor 
na data de sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (José Sàrney) - Aprova~ 
do o projeto e eStando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Emv9tação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pemnanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A inatéria vai à promulgação. 

Federal, combinado com o 
art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo ~ 112, de 1995 (~ 
13/95,. na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outor
gada à Rádio FM Vale do Sol Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Santo Ao. 
tônio dà Platina, Estado do Paraná 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 

Nos term<Ís do art 140 a do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Osmar Dias para pro
ferir o parecer de Plenário em substituição à Comis
são de Educação. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Para emitir 
parecer) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo~ 112, de 1995 (rf'. 13, de 
1995, na Càmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova pemnissão à Rédio FM Vale do Sol Lida, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Santo Antônio da 
Platina, Estado do Paraná · 

Por meio da Mensagem Presidencial ~ 352, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
rf'. 94, de 22 de junho de 1992, que renova pemnis
são para exploração de canal de radiodifusão sono
ra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 12 do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rédio FM Vale do Sol Ltda: 

Nome do Sócio Cotlsta Cotas de Participação 

Alexandre Marques Guimatães 14.700 

Dorothea Marques Guimarães 6.300 

Total de Cotas 21.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Càmara dos Deputados, tendo recebido 
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parecer favorável de seu relator, Deputado Koyu lha, 
e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
· Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju

rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa 

11 - Voto do Relator • 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder ExeCutivo, nos ter
mos do arl 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, ãs formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF ·ne. 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações. e ·que devem inS!ruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL nº- 112, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução nº- 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio FM Vale do Sol Ltda, atendeu a todos 
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à re
novação da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, ori
ginário da Câmara dos Deputados. · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -()pare
cer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua imediata apreciação. Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça .a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Antônio Carlos Valadlares - Arlindo Porto - Bello 
Parga - Beni V éras - Carlos Wilson - Coutinho Jor
ge - Edison Lobão - Elcio Alvares - Femandó Be
zerra- Flaviano Melo- Freitas Neto - Geraldo Meto 
- Gilvaril Borges - Guilherme Palmeira- Hugo Na
poleão - lris Rezende - João França - João Rocha 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripi
no - José Alves - José Bianco - José Roberto Arru
da- Júlio Campos - Júnia Marise- Leomar Quinta
nilha - Levy Oi as - Lucídio Portella - Lúcio Alcânta
ra - Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oliveira- Marlu
ce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Onofre 

Quinan- Osmar Dias- Pedro Píva- Ramez Tebet 
- Renan Calhei ros ..:,. Roberto Requião .:. Ronaldo 
Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado -
Teotonio Vilela Filho ~ Vatmir Campelo - Waldeck 
Ornei as. 

ABST~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Eduardo 

Suplicy - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Jef
ferson Peres- José Outra- Lauro Campos- Marina 
Silva- Pedro Simon- Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram 
. SIM 49 Srs. Senadores e NÃO. 11. 

Não houve abStenções. 
Total de votos 60. 
O projeto vai à Comissão Diretora para reda

ção final. (Pausa) 
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, o meu 

voto não foi registrado e é "sim". 
. O SR. ROMERO JUCÁ - O meu voto também 

não foi registrado e é "sim". 
O SR. NEY SUASSUNA - O meu. voto é 

"sim". 
O SR. VILSON KLEINüBING - O meu voto é 

A SRA. EMILIA FERNANDES - O meu voto é 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ~ A Ata re=
gistrará os votos de V. Ex's. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, parecer oferecendo a redação final, que será 
lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador 
LevyDias. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 122, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 112, de 1995 (n• 13, de 
1995, na Câmara cios Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fi
nal do Projeto de Decreto Legislativo nº- 112 de 
1995 (n213, de 1995, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova· a permissão outorga
da à Rádio FM Vale do Sol Ltda, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Santo Antonio da Platina, Es
tado do Paraná 

Sala de Reunião da Comissão, 20 de março de 
1996. - Júlio Campos, Presidente - Levy Dias, Re
lator - Ney Suassuna - AntOnio Carlos Valadares 
- Odacir Soares. 
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ANEXO AO PARECER N~ 122, DE 1996 de sons e imagens na Cidade qe Uberlãn

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente 
do Senado Federal, nos termos do arl 48, item 28, 
do Regimento lntemo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N"- , DE 1996 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio FM Vale do Sol 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em frequência modulada na 
cidade de Santo Antônio da Platina, Esta
do do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 ~ É aprovado o ato a que se refere a Por

taria ~ 94, de 22 de junho de 1992, que renova, 
por dez anos, a partir de 22 de maio de 1991, a 
permissão outorgada à Rádio FM Vale do Sol 
L1da., para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Santo Antônio da Platina, Es
tado do Paraná 

Arl 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua pUblicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Eril dis-
cussão a redação final. (Pausa) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 6 

PROJETO DE DECRETO . 
i.,EGISLA TIVO Nº-'143, DE 1995 
(flicluído em Ordem do Dia, nos · 

. - termos do ar!. 64, § 2", da Constituição 
Federal, combinado com o 

arl 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 143, de 1995 (n" 
115/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova-o aro- que-renova a-concêSSão outõr
gada à Rede Mineira de Rádio e Televisão 
Lida para explorar serviço de radiodifusão 

dia, Estado de Minas Gerais. 
(Dependendo de parecer da Comissão 

de Educação.) 

Nos termos do arl 140 a do Regimento Inter
no, designo o nobrê Senador Arlindo Porto para pro
ferir o parecer de Plenário em substituição à Comis
são de Educação. 

O SR. ARLINDO PORTO (PTB- MG. para emi
tir parecer) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores 

1 - Relatório 

Chega a esta Comissão para parecer o Projeto 
de Decreto Legislativo ~ 143, de 1995 (~ 115, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão à Rede Mineira de Rádio e 
Televisão L!da para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), na cidade de Uber
landia, Estado de Minas Gerais. 

Por Meio da Mensagem Presidencial n" 656, 
de 1994, o então Presidente da República subme
te ao Congresso Nacional o ato constante s/n de 
15 de agosto de 1994 que renova a conceSsãO 
para exploração de canal de radiodifusão de sons 
e imagens (televisão), nos !remos do arl 49 inciso 
XII, combinado com o § 1Q do arl 223 da Constitui
ção Federal. -

É a seguinte a composição acionária do em
prendimento Rede Mineira de Rádio e Televisão 

·Lida 

Nome do Sócio Cotlsta -

Ary de Castro dos Santos 

Arv de Castro dos Santos Júnior 

Total de Cotas 

Cotas de Participação 

437.600 

109.400 

547.000 -

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Antonio 
Joaquim Araújo, e aprovação unânime daquela Co
missão.· 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa, contra os volos dos Deputados Aldo Arantes, 
Hélio Bicudo, José Genoíno e Coriolano Sales. 

11 -Voto do Relator . 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam 
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concessão, permissão ou autorização para que se José Bianco- Laura Campos- Marina Silva- Pedro 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons Simon. 
e imagens, praticados pelo .Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF ré' 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela 
entidade pretendente, bem como pelo Ministério 
das Comunicações, e que devem instruir o pro
cesso submetido à análise desta Comissão de 
Educação. 

Tendo em vista que o exame da documenta
ção que acompanha o PDL ré' 143, de 1995, evi
dencia o cumprimento das formalidades estabele
cidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado 
que a empresa Rede Mineira de Rádio e Televisão 
Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e le
gais para habilitar-se à renovação "da concessão, 
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Proje
to de Decreto Legislativo, originário .da Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare
cer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa
se à sua e'ediata apreciação. Em discusssão. 
(Pausa.) " · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto. 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos 

Valadares - Arlindo Porto - Bello Parga - Beni 
V eras- Carlos Patrocínio- Carlos Wilson- Couti
nho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares - Emília 
Fernandes - Flaviano. Melo - Freitas Neto - Gil
vam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napo
leão - lris Rezende- João França - Jonas Pinhei
ro - Josaphat Marinho - José Alves - Júlio Cam
pos- Levy Dias·- Lucidio Portella- Lúdio Coelho 
- Luiz Alberto de Oliveira- Mauro Miranda - Na
bo r Júnior - Ney Suassuna- Odacir Soares - Ono
fre Quinan - Pedro Piva - Ramez Tebet- Romero 
Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma- Se
bastião Rocha - Teotonio Vilela Filho - Valmir 
Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

ABSn=M-8E DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Darcy 

Ribeiro - Gilberto Miranda - Jefferson Peres -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 41 Srs. Senadores. 

Houve 09 abstenções. 
Total de votos~ 50 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para reda

ção final. (Pausa.) 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden
te, meu nome não apareceu no painel. Abstenho-me 
da votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos 
Srs. Senadores que declinem dos seus nomes para 
constar da Ata 

O SR. GERSON CAMA TA- Abstenho-me. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Abstenho-me. 

O SR. OSMAR DIAS- Sim. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO- Sim. 

O SR. ADEM IR ANDRADE -Sim. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -Sim. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sim. 

O SR. G.ERALDO MELO- Sim. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO -Sim. 

O SR. RENAN CALHEIROS- Sim. 

.. O SR. CASILDO MALDANER -Sim. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Abstenho-me. 

O SR. PRESIDENTE (José Sainey) -A Ata re
gistrará o no.me de V. Ex"s. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, gos
talia de registrar o meu voto "sim"._ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata re
gistrará os votos de V. Ex"S. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final que será fido pelo Sr. 1 ~ Secretário, 
~Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 123, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do ProJeto de Decreto 
·Legislativo rJ2 J43, de 1995 (~ 115, de 
1995, na cam_a~~ Deputadós). 
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A Comissão Diretora apresenta a redaçí:o fi- A SRA. MARINA SILVA -Sr. Presidente. gos-
nal do Projeto de Decreto Legislativo n"- 143 de teria de registrar meu voto: abstenção no item 4. 
1995, (n"- 115 de 1995, na Câmara dos Deputa- 0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata re-
des). que aprova o ato que renova a concessão gistrará 0 voto de v. Ex•. 
outorgada à Rede Mineira de Rádio e Televisão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão- de O SR. PRESIJ;)ENTE (José Samey) - Item 7: 
sons e imagens na cidade de Uberlândia, Estado 
de Minas Gerais. 

Sala de Reunião da Comissão 20 de março de 
1996. -Júlio Campos, Presidente- Levy Dias. Re
lator- Ney Suassuna - AntOnio Carlos Valadares 
- Odacir Soares. 

ANEXO AO PARECER Nº-123, DF1996. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, ttem 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº- , DE 1996 

Aprova o ato que renova a conces
sa_o outorgada à Rede Mineira de Rádio 
e Televisão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Uberlandia, Estado de Minas 
Gerais.-· 

O Congresso Nacional decreta; 
Art 1 ~ É aprovado o ato a que se retere o De

creto s/n, de 15 de agosto de 1994, que renova. 
por quinze anos, a partir de 25 de março de 1990, 
a concessão outorgada-à Rede Mineira de Rádio e 
Televisão Ltda para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora de sons e 
imagens na cidade de Uberlândia Estado de Minas 
Gerais. · 

Arl 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado 
o projeto e. est;lndo ªmatéria em regime de urgência, 
passa-se à imediata ãpreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerío a 

discussão. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 164, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos 

termos do art. 64, § ~- da Constituição 
Federal, combinado com o 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n"- 164, de 1995 (n"-
127/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fun' 
dação Zé Ribeiro - FUNZER para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na Cidqde de Taperoá, Esta-
do da Paralba -

(Dependendo de parecer da cÇmissão 
de Educaçao.) · · 

Nos termos do art. 140, a do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Ney Suassuna para 
proferir parecer de Plenário em substituição à Co
missão de Educação. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Para 
emitir parecer) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Se
nadores 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n" 164, de_19Jl5(_n" 127, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o alo 
que outorga permiSsão à Fundação Zé Ribeiro -
FUNZER, para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freq':lência modulada na cidade de Tape
roá. Estado da Paralba. · 

Por meio. da Mensagem· Presidencial n" 486, 
de 1992, o então Presidente da República subme
te ao Congresso Nacional o ato constante da Por
taria n" 145, de 13 de março de 1990, que outor
ga permissão para exploração de canal de radio
difusão sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, 
combinado com o § 12 do art. 223 da Constituição 
Federal. 

O presente projeto roi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
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Informática da Câmara dos Deputados, tendo re- Os Srs. Senadores podem votar. 
cebido parecer favorável de seu relator, Deputa- {Procede-se ã votaçilo.) 
do Sérgio Guerra, e aprovação unânime daquela 
Comissão. " ". "" -· VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju- Antônio Carlos Vaiadares - Arlindo Porto - Bello 
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis- Parga- Beni V eras...; Carlos Patrocínio- Carlos Wil-
lativa · son - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison 

li - Voto do Relator 
O processo de exame e apreciação. pelo Con

gresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, praticados pelo Poder Executivo, 
nos termos do ar!. 223 da Constituição Federai; 
deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, ãs for
malidades e critérios estabelecidos pela Resolu
ção SF ri2 39, de 1992. Essa norma interna elenca 
uma série de informações e exigências a serem 
cumpridas pela entidade pretendente", bem oomo 
pelo Ministério das Comunicações, e que devem 
instruir o processo submetido à análise desta Co
missão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n"-164, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formai idades estabelecidas na Re
solução ri> 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Fundação Zé Ribeiro- FUNZER atendeu a to
dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à 
outorga da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, ori
ginário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua imediata apreciação. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo. quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação;" 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, na caso de outorga, o Partido das Trabalha
dores vota "não11

• 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Ata re
gistrará a manifestação de V. E#. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
gostaria de registrar meu voto "não', do PPS. 

Lobão - Bcio Alvares - Emffia Fernandes- Fernan
do Bezerra- Flaviano Melo - Freitas Neto- Geraldo 
Meio - Gerson Camata - Giivam Borges - Guii her
me Palmeira -.Hugo Napoleão - I ris Rezende -
Jader Barbalho - João França - João Rocha -
Joei de Holianda- Jonas Pinheiro - Josaphat Ma
rinho - José Agripino - José Alves - José F<1gaça 
- José Roberto Arrutla - Júnia Marise - Leomar 
Quintanilha- Levy Dias - Llicídio Porteila - Lúcio 
Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Olivei
ra - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Jú
nior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre 
Quinan - Pedro Piva- Ramez Tebet - Renan 
Caiheiros - Roberto Requião - Romero ucá -
Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebas
tião Rocha - Sérgio Machado - Teotonio Vilela 
Filho - Valmir Campelo - Vilson Kieinübing - Wal
deck ameias. 

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENA
DORES: 

Carlos Bezerra - Darcy Ribeiro - Gilberto 
Miranda -Jefferson Peres - José Bianco - Pedro 
Simon. 

VOTAM NÃO OSSRS. SENADORES: 

Benedita da ·Silva - Eduarda Suplicy - José 
Outra - Laura Campos - Marina Silva - Roberto 
Freire. 

. O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presi-
dência vai proceder à apuração. 

Votaram SIM 59 Srs. Senadores, e NÃO 06 

Houve 06 abstenções. 

Total de votos: 71. 
Fica consignada a abstenção do Senador Ber

nardo C.<IDral. 

O Projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção finai. (Pausa) 

Sabre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final que será lido pela Sr. 12 
Secretária, Senador Cidacir Soares. 

É lido o segt.Jtnte: 
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.PARECER N" 124, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçao final do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 164, de 1995 (~ 127, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo ~ 164, de 1995 
(~ 127, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Zé 
Ribeiro - FUNZER para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
T aperoã, Estado da Paraíba 

Sala de Reunião da Comissão, 20 de março de 
1996. -Júlio Campos, Presidente- Levy Dias, Re
lator- Ney Suassuna -AntOnio Carlos Valadares · 
- Odacir Soares. 

ANEXO AO PARECER NQ 124, DE 1996 

FaçO saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Samey, Presidente do Senado Fe
deral, nos tennos do art 48, ~em 28, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte · 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1996 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Zé Ribeiro - FUNZER para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Ta
peroá, Estado da Parafba. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 Q É aprovado o ato a que se refere a Por

taria~ 145, de 13 de março de 1990, que outorga 
permissão à Fundação Zé Ribeiro - FUNZER para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade; serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Taperoá, Estado da 
Paraíba 

Art. ~ Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgên
cia, passa-se à imediata apreciação da redação fi
nal. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a pai avra, encerro a 

discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Peço aos 
Srs. Senadores que permaneçam em stias banca
das a fim que tenhamos maior ordenação em nos
sos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 8: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N•165, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 64, 
§ ~. da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo ~ 165, de 1995 (~ 
128/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Central Missioneira Ltda para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de São Luiz 
Gonzaga Estado do Rio Grande do Sul. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação) 

Nos termos do art. 140, "a" do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador José Fogaça para pro
ferir parecer de Plenãrio em substituição à Comissão 
de Educação. · -

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Sena
dores 

I -Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo~ 165, de 1995 (~ 128,de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova permissão à Rãdio Central Missioneira 
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de São Luís 
Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul. 

Por meio da Mensagem Presidencial ~ 750, 
de 1994, o então- Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
~ 637, de 25 de agosto de 1994, que renova per
missão para exploração de canal de radiodifusão so
nora nos termos do art 49, inciso XII, combinado 
com o § 1• do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionãria do em
preendimento Rãdio Central Missioneira Ltda 

Total de Cotas Cotas de Participação 
Renato Bastos Guimarães Filho 51.7 40 - · 
Hermelinda Rosane Scheuer 17.044 
Elda Bittencourt Reginato 1.218 
Total de Cotas 70.002 
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O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorãvel de seu relator, Deputado João Al
meida, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa tj\cnica legis
lativa 

11 - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo 
Congresso Nacional, dos atos que outorgam e re- · 
novam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, praticados pelo Poder Exe
cutivo, nos tennos do art. 223 da Constituição Fe
deral, deve obedecer, desta Casa do Legislativo, 
às formalidades e critérios estabelecidos pela Re
solução SF nº- 39, de 1992. Essa norma interna 
elenca )Jma série de informações e exigências a 
serem ·cumrpidas pela entidade pretendente, bem 
como pelo Mii1istério das Comunicações, e que 
devem instruir o processo submetido à análise 
desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL nº- 165, de 1995, evidencia o 
cumprimento das fomlalidades estabelecidas na REh 
solução 39192, ficando caracterizado que a empresa 
Rádio Central Missioneira Uda. atendeu a todos os 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à reno
vação da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, ori
ginário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare
cer é favorãvel. 

Completada a instrução da matéria, passa-5e à 
sua imediata apreciação. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

discussão. 
Em votação •. - . 
Os Srs. Sef1351ores podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Antônio Carlos Valadares - Arlindo Porto - Artur da 
T ávola - Bello Parga - Bani Varas - Carlos Patroci
nio - Carlos Wüson - Casildo Maldaner - Coutinho 
Jorge- Edison Lobão - Emma Fernandes- Fernan
do Bezerra- Flaviano Melo- Freitas Ne!o- Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges - GLilher-

me Palmeira- Hugo Napoleão - iris Rezende
João França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jo
nas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino -
José Alves - José Fogaça -' José Roberto Arruda -
Júlio Campos- Júnia Marise- Leomar QLintanilha
Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Lú
dio Coelho - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Na
bar Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Ono
fre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Si
mon - Rarnez T ebet - Renari Calheiros - Roberto 
Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo 
Cunha Uma- Sebastião Rocha- Sérgio Machado
Teotonio Vilela Rlho- Valmir Campelo- Vilson Klei
nCiling- Waldeck Omelas. 

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADo
RES: 

Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Eduardo Suplicy - Gõ!berto Miranda - Jef
ferson Peres - José Bianco - José Outra - Lauro 
Campos - Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva -
Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi-
dência vai proceder à apuração. 

Votaram SIM 59-Srs. Senadores, e NÃO 06 
Howe 06 abstenções. 
Total de votos: 71. 
Fica consignada a abstenção do Senador Ber

nardo Cabral. 
O Projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 12 
Secte!ârio-,-Senador Odacir Soares. 

.. ' éi~~.SéQuiiÍ!ÉI 
PARECER N'> 125, DE 1996 

(Da Comissão Diretora) 

· Reclaçao final do Pro)eto de Decreto 
Legislativo n2 165, de 1995 (n2 128, de 
1995, na camara elos Deputados). 

A Comissão Diretpra apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo no. 165, de 1995 
(11' 128, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Central MisSioneira L1da. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em treqüência modulada 
na cidade de São Wz Gonzaga. EStado do Flio 
Grande do Sul. · . 

Sala de Reunião da Córnissão, 20 de marçO de 
1996.- J.:illo Campos, Presidente- Levy Dias, Re
lator- Ney Suassuna,- AntOnio Carlos Valadares 
- Odacir Soares. 
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ANEXO AO PARECER N" 121), DE 1996. 

paço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do. Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1996 

Aprova ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Central Missioneira 
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em frequência modulada na 
cidade de sao· Luiz Gonzaga Estado do 
Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ É aprovado o ato a que se refere a Por

taria ,o. 637, de 25 de agosto de 1994, que renova, a 
partir de 6 de outubro de 1993, por dez anos. a per
missão outorgada à Rádio Central Missioneira Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusao sonora em freqüência modulada na 
cidade de São Luiz Gonzaga, EStado do Rio Grande 
do Sul. 

Art. 2~ ESte Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE {José Sarney) -Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgên
cia, passa-se à imediata apreciaçao da redação fi

. na!. 
Em discussão a redação final. {Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votaçao a redaçl'io final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. {Pausa) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgaçao. 
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Item 9: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO ti" 169, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art: 64, § 2•. da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, do Regimen
to Interno) Discussão, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo n" 169, de 
1995 {n" 8195, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à S/ A Correio Braziliense para ex
plorar serviço de radioditusao sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Brasma. 
Distrito Federal. 

{Dependendo de parecer da Comissão 
de Educaçao) 

Nos termos do art. 140, "a" do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Valmir Campelo para 
proferir parecer de. Plenário em substituição à Co-
missão de Ed~ção. · ~-

- O SR. VALMIR CÂMPELO {PTB- DF. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Sena
dores. 

I - Relatório 

Chega a .esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto; Legislativo n" 169, de 1995 (n" 8, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova permissão à SI A Correio Braziliense, 
para explorar ~erviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Brasma. Distrito Fe-
deral. • .. 

Por meio da Mensagem Presidencial no. 487, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso; Nacional o ato constante da Portaria 
,0.134, de 13 d~ março d~ 1990, que renova permis
são para exploração de canal de radiodifusão sono
ra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1 Q do art. 223 da Constituiçao Federal. : . 

-É a seguinte a composição acionária do em
preendimento. S/ A Correio Braziliense: 
Nome do Sócio Calista Cotas da Participação 
Condomfnio Acibnário 
Diários AssociadÓs 3.099.161.490 
Francisco Chateaubriand 
Bandeira de Mei!O 1.214.101.887 
João de Medeiros Calmon 146.211.014 
Edilson Cid Varela (Espólio) 110.444.031 
Gilberto Francisco C. Bandeira de Mello 73.100.670 
Outros acionislas .192.994.614 
Total da Cotas 5.105.639.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência ·e Tecnologia, Comunicaçao e infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Maluly Neto, e 
aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacio11.al, dos ates que outorgam e renovam 
concessão, perrnissao ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens; praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe-
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decer, nesta Casa do Legislativo às formalidades e ABSn=M-sE DE VOTAR OS SRS. SBIJADORES: 
critérios estabelecidos pela Resolução SF & 39, Benedita da Silva- Carlos Bezerra- Darcy Ri-
de 1992. Essa norma interna elenca uma série de beiro - Eduardo Suplicy - Ernandes Amorim - José 
informaçõeS e exigências a serem cumpridas pela Outra- Laura Campos- Roberto Freire. -
entidade pretendente, bem como pelo Ministério O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presi-
das Comunicações, e que devem instruir o preces- dência vai procederà apuração. 
so submetido à análise desta Comissão de Educa- Votaram SIM 61 Srs. Senadores. 
ção. Não houve voto contrário. 

Tendo em vista que o exame da documentação Houve 8 abstenções. 
que acompanha o PDL n" 169, de 1995, evidencia o Total devotos: 69. 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re- O Projeto vai à Comissão Diretora para a reda-
solução n" 39/92, ficando caracterizado que a em- ção final. 
presa S/ A Correio Braziliense atendeu a todos_ os O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à rena- _ Presidente, gostaria que fosse registrado o meu voto 

"sim". vação da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, cri- A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 
ginário da Câmara dos Deputados. que registre a minha abstenção. 

o SR. PRESIDENTE (José Sarney) _ O pare- O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex% 
serão atendidos. 

cer é favorável. o SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a 
Completada a instrução da matéria, passa-se à mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 

sua imediata apreciação. - redação final que será lida pelo Sr. 1" Secretário, 
Em discussão o projeto. (Pausa) Senador Odacir Soares. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. - -
Em votação. 
t~ Srs. Senadores podem votar. 

• (Procede-se à votação) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães
Arlindo Parlo -Artur da Távola- Bello Parga- Beni 
V eras- Bernardo Cabral -Carlos Patrocínio- Car
los Wilson - Casildo Maldaner - Cootinho Jorge -
Edison Lobão - Emília Fernandes - Fernando Be
zerra - Flaviano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo 
- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Bor
ges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - lris 
Rezende - Jefferson Peres - João França - João 
Rocha -.Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro_- Josap
m,· Marinho - José Agripino ..., José Alves - Jo)lé 
Bianco- José Fogaça- José Roberto Arruda- Júlio 
Campos - Júnia Marise - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara- Lú
dio Coelho- Luiz Alberto de Oliveira- Martuce Pinto 
- Mauro Miranda - Ney Suassuna - Odacir Soares -
Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro 
Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto 
Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado - _ 
Teotonio Vilela Filho ...: Valmir Campelo - Waldeck 
Ornelas. --

É lido o seguinte 

PARECER N" 126, DE 1996 
__ (Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n!i 169, de 1995 (n" 8, de 1995, 

- na camara dos Deputados). 

-A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n" 169 de 1995 (n" 
8, de 1995, na Câmara dos Deputedos), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à S/ A Cor
reio Braziliense para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade de 
Brasília, Distrito Federal. 

Sala de Reunião da Comissão, 20 de março de 
1996. -Júlio Campos, Presidente- Levy Dias, Re
lator- Ney Suassuna -AntOnio Carlos Valadares 
,.. Qda_c;ir_ Soares. . _ _ _ _ _ _ · · 

ANEXO AO PARECER N•126, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art 48, ~em 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2-, DE1996 

Aprova o ato que renova a permis
são oubrgada à SIA COrreio Braziliense 
para explorar serviço de radiodifusão so-
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nora em freqüência modulada na cidade 
de Brasflia, Distrito Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 Q É aprovado o ato a que se refere a Por

taria nQ 134, de 13 de março de 1990, que renova, 
por dez anos, a partir de 28 de agosto de 1989, a 
permissão outorgada à S/A Correio Braziliense para 
explorar serviço de radiodifusão sonoiá em freqüên
cia modulada na cidade de Brasmà; Distrito Federal. 

Art 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgên
cia, passa-se à imediata apreciação da redação fi
nal. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecersentados.(Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 10: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NQ 180, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 2~. da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em fumo único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nQ 180, de 1995 (nQ 
í 07/95, na Câmaia dos DeptJtados}, que 
aprova o ato que renova a concessão autor-" 
geda à Rádio Marumby Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na Cidade de Campo Largo, Estado do 
Paraná 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação) 

Nos termoS" dO art. 140, •a• do Regimento Inter
no, designo o ·nobre Senador Osmar Dias para pro
ferir parecer de Plenário em substituição à Comissão 
de Educação. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Para emitir 
parecer) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo 11"- 180, de 1995 (nQ 107, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato · 
que renova a concessão à Rádio Marumby Ltda., 

para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Campo Largo, Estado do 
Paraná. 

Por meio da Mensagem Presidencial nQ 1.217, 
de 1994, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato" constante do Decreto 
s/n de 14 de dezembro de 1994, que renova conces
são para exploração de canal de radiodifusão sono
ra nos termos do art 49, inciso XII, combinando com 
o § 1 Q do art 223 da Constituição Federal. 

" É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Marumby Lida.: 
Nome do Sócio Calista Cotas de Participação 
Matheus lensen 82.560 
João Falavinha lensen 860 
Daniel Falavinha lensen 860 
Paulo Falavinha lensen 860 
Vanderlei Falavinha lensen 860 
Total de Cotas 86.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo "recebido 
parecer favorável de seu Relator, Deputado Arolde 
de Oliveira, e aprovação unânime dequela Cernis-
sã~ • . 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa, contra o voto do Deputado Hélio Bicudo. 

II -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessãü, permissão Oü au1:orização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art 223 da Consti1uição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF nQ 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submatido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL nQ 180, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução nQ 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Marumby Ltda. atendeu a todos os req
uisitos técnicos e legais para habilitar-se à renova
ção da concessão, opinamos pela aprovação do ato, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originâlio 
da Câmara dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare- O SR. GERALDO MELO- Sr. Presidente, meu 
cer é favorável. nome não apareceu no painel. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à O SR. PRESIDE.NTE (José Samey) - A Ata re-
sua imediata apreciação. gistrará os votos de v: Ex"s. 

Em discussão o projeto. (Pausa) O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 

discussão. redação final que será lido pelo Sr. 1" Secretário, 
Em votação. Senador Odacir Soares. 
Os Srs. Senadores podem votar. É lido 0 seguinte 

(Procede-se à votação) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Antônio Carlos Valadares -Arlindo Porto - Artur da 
'Távora - Bello Parga - Carlos Patrocínio - Casildo 
Maldaner- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Emília 
Fernandes - Esperidião Amin - Fernando Bezerra
Flaviano Melo -· Freitas Neto - Gerson Camata -
Gilvam Borges - Guilherme Palmeira- Hugo Napo
leão - lris Rezende - João França - JOão Rocha -
Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro - José Agripino
José Alves -José Bianco- José Fogaça- José Ro
berto Arruda - Júlio Campos - Júnia Marise - Leo
mar Quintanilha- Levy Dias - Lucídio Portella- Lú
cio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oli
veira - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Jú
nior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Qui
nan- Osmar Dias- Pedro Piva- Ramez Tebet
Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado - Teotonio Vilela Filho - V almir Carnpelo -
Vilson Kleinübing - Waldeck Ornelas. 

ABST~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra- Darcy Ribeiro - Ed\lardo Suplicy - Eman
des Amorim - Gilberto Miranda - Jefferson Peres -
José Outra - Laura Campos - Marina Silva - Pedro 
Simon- Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi-
dência vai proceder à apuração. 

Votaram SIM 56 Srs. Senadores. 
Não houve voto contrário. 
Houve 13 abstenções. 
Total de votos: 69. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, 

quero declarar que votei "sim", mas não apareceu no 
painel. 

O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, 
quero declarar que votei "sim" e o meu nome não 
apareceu no painel. 

PARECER N!' 127, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 180, de 1995 {n" 107, de 
1995, na camara dos Deputados). 

A Comi.ssão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n" 180, de 1995 
(n" 107, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a conceSsão outorgada à 
Rádio Marumby Ltda, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de 
Campo Largo, Estado do Paraná 

Sala de Reunião da Comissão, 20 de março de 
1996. -Júlio Campos, Presidente- Levy Dias, Re
lator- Ney Suassuna ,-Antonio Carlos Valadares 
·-Odacir Soares. · · 

ANEXO AO PARECER N" 127, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N!', DE 1996 

Aprova o ato que renova a conces
. são outorgada à Rádio Marumby Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so
nona em onda média na cidade de Campo 
Largo, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 É aprovado o ato a que se refere o De-

. _ creto s/n"-, de 14 de dezembro de 1994, que renova, 
por dez anos, a partir de 1• de maio de 1994, a con
cessão outorgada à Rádio Marumby Ltda pana ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de 
Campo Largo; Estãdo do Paraná . 

Art 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgên-
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cia, passa-se à imediata apreciação da redação fi
nal. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) • 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 11: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº- 209, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº- 17, de 1996, de autoria do 
Senador Carlos Bezerra, que altera a Resoc 
lução nº- 69, de 1995, que dispõe sobre as 
operações de crédito interno e externo dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
e de suas respectivas autarquias, inclusive 
conceSsão de garantias, seus limites e con
dições de autorização, e dá outras providên
cias, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em 
substituição·à Comissão de Assuntos Eco
nOmicos, Relator: Senador Ramez Tebet, 
favorável, nos termos de substitutivo que 
ofer~ · 

Até o encerramento da discussão, os Srs. Se
nadores poderão apresentar emendas. 

Em discussão. (Pausa) 
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 

1~ Secretário em exercício, Senador Odacir Soares. 

É lida a seguinte 

EMENDA N~ 1-PLEN 

Dê-se ao arts. ~ e ~ a seguinte redação: 
"Art. 2~ Os incisos VIl e IX do art. 13 da 

Resolução· nº- 69, de 1995, passam a viger 
com a seguinte redação, inserindo os § ~e 
4º- no mesmo artigo: 

. Art. 13 ............................ - ............ - ..... .. 

VIl - comprovação do cumprimento do 
disposto nos arts. 27, § 2"-, art. 29, VI e VIl, 
art. 32, § ~. e art. 212 da Constituição Fe
deral, e na Lei Complementar o'> 82, de 27 
de março de 1995, assim como do pleno 
exercício da competência tributária conferida· 
pela Constituição Federal. 

IX - parecer conclusivo do Banco Cen
tral do Brasil quanto ao impacto monetário e 
cambial, ao endividamento interno e exter
no, à natureza financeira e a demonstração 
da observância dos limites estabelecidos 
nesta Resolução. 

§ ~ Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios poderão comprovar o disposto 
no inciso VIl, mediante demonstrativo da 
execução orçamentária do último exercício, 
ou, caso não dispon ivel, do imediatamente 
anterior, quando o Tribunal de Contas ates
tar que a certidão a que se refere o parágra
fo anterior não foi emitido teinpestivamente. 

Art. ~ Revoga-se o inciso VIII do ari. 
13 da Resolução nº- 69, de 1995, e demais 
disposições em contrário. 

Justificação · 

O projeto de resolução propõe alterações opor
tunas à Resolução nº- 69/95 êomo a reintrodução da 
expressão no exercício e curso ao § 1 ~ do art. 11, 
que constava da Resolução nº- 11/94, ou a elimina
ção de redundância no inciso IX do ari. 13 quanto a 
observância dos limites de endividamento. Propõe, 
ainda, a eliminação da exigência de certidão do T ri
bunal de Contas para a comprovação do cumpri
mento de exigências constitucionais, pois, na práti
ca, tal exigência é de difícil aplicação, na medida em 
que os tribunais de contas não apreciam a5 contas 
das unidades federativas num prazo que possibilite 
o cumprimento do dispositivo em questão. 

Alegam, os proponentes, que o exigido na Re
solução é inexequível e propõem que se a dote a sis
temática prevista na Resolução nº- 11/94, cuja com
provação era feita através do demonstrativo da exe
cução orçamentária A regra aluai deve ser afierada 
por, em muitos casos, implicar em impedimento ao 
andamento normal do processo. A solução proposta, 
no entanto, mantém os problemas que se observava 
anteriormente, já que a anãlise do demonstrativo da 
execução orçamentária realizado pelo Banco Central 
era, muitas vezes, contestada pelas unidades fede
radas com base em certidões expedidas pelo Tribu
nal de Contas. Constata-se que, existindo a certidão 
do Tribunal de Contas, esta mostra-se de qualidade 
superior que o simples demonstrativo para os fins a 
que se destinam. 

Esta emenda propõe; portanto, que a compro
vação· mediante envio do demonstrativo da execu
ção orçamentária possa ser utilizada subsidiaria
mente, ap•:nas nos casos em que o T rib~nal de 



00158 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de I 996 

Contas mostra-se impossibilitado de apresentar a 
CP.rtidão no tempo exigido para a normal tramitação 
da solicitação. 

Sala das Sessões, 20 de março de 1996. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis

cussão conjunta o projeto, a emenda e o substituti
vo, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Como foi apresentada emenda, a matéria sai 
da Ordem do Dia, de aoordo com o inciso III do art 
34B do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 12: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N"- 211, 
DE 1995- COMPLEMENTAR 

Continuação da discussão, em turno 
único, do Projeto de Lei do Senado n" 211, 
de 1995 - Complementar, de autoria do Se
nador Freitas Neto, que modifica dispositivo 
da Lei Complementar n" 82, de 27 de março 
de 1995, tendo 

Párecer, sob n" 745, de 1995, da Co
missão 

- de Assuntos EconOmicos, favorável 
ao Projeto, oom a emenda n" 1-CAE, que 
apresenta 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A matéria· 
constou da Ordem do Dia da sessão ordinária de 15 
de dezembro último, quando teve á. sua discussão 
sobrestada em virtude do término do prazo regimen
tal da sessão. 

Em discussão o projeto e a emenda (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. . . 
A Presidência esclareee ao Plenário que a 

emenda apresentada pela Comissão de Assuntos 
Econômicos substitui integralmente o projeto, deven
do ser apreciaC:a em primeiro lugar. 

Tratando-se de lei oomplementar, a matéria é 
nominal. 

Em votação a emenda que tem preferência re
gimental. 

O SR. FREITAS NETO - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Tem a 
palavra V. Exª. · 

O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% 
e Srs. Senadores, a discussão desse projeto de lei 
complementar foi iniciada no final da sessão legisla
tiva passada e será oomplementada na sessão de 

hoje. Trata-se de projeto que apresentei,. acrescen
tando dispositivo à Lei Complementar n" 82, aprova
da em março do ano passado, de autoria da Deputa
da Rita Camata, que regulamenta o art 169 da 
Constituição Federal, que disciplina o gasto oom 
pessoal em relação· às receitas correntes líquidas da 
União, dos Estados e dos Municípios. 

O projeto prevê que no caso de municípios que 
forem criados ou instalados de agora por diante, ao 
invés de 60% das receitas oorrentes líquidas que, 
segundo a Lei Complementar n" 82, podem ser apli
cadas oom despesa de pessoal, no caso de novos 
municípios, estamos reduzindo este percentual para 
apenas 40%. 

O projeto de lei de autoria da Deputada Rita 
Camata prevê exatamente o fato de disciplinar as 
despesas de pessoal, para evitar o empreguismo e 
fazer oom que os Estados, os Municípios e a própria 
União tenham oondições e capacidade de investi
mento em setores essenciais da Administração Pú
blica, que não sejam somente as despesas oom 
pessoal, que têm complicado a vida financeira de 
várias unidades da Federação e também dos muni
cípios braSileiros. 

Sabemos que, a partir da Constituição de 1988 
até esta data, mais de mil novos municípios foram 
criados em nosso País. Houve uma verdadeira febre 
de municípios. Em alguns casos, os distritos e po
voados oontavam oom uma razoável infra-estrutura 
que justificava a suaemancipação, mas, em muitos 
outros, houve um verdadeiro abuso. Há, inclusive, 
em tramitação no Congresso Nacional, de autoria do 
Executivo, emenda que disciplina a matéria 

À frente do Executivo de nosso Estado, oomo 
Governador do Piauí, onde foram criados alguns 
municípios, pudemos oonstatar a diferença que exis
te entre aquele município que aplica 30 ou 40% da 
sua receita com pessoal - até porque um município 
recém-criado pode aisciplinar de maneira flexível a 
sua folha de pagamento, empregando apenas as 
pessoas necessárias para o seu funcionamento de 
seus serviços-, e aqueles municípios que, recém
criados, gastavam 60% à, às vezes, até mais da sua 
receita oom pessoal. 

Em função dessa diferença oonstatada em nos
so EstadO, entre riulicfpios qi.Je gastavam menos com 
pessoal, sobrandO" recursos para investimentos em 
educação, saúde, oomunicação e estradas, trabalhaÍ1-
do de maneira mais eficiente do que aqueles que abu
savam nas despesas com pessoal, é que tivemos a 
iniciativa de apreserrtar esse projeto. 
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Quando a matéria tramitou na~ Comissão de 
Assuntos Económicos, o Senador Jefferson Péres 
levantou um problema: no projeto inicial estabelecía
mos que os municípios criados de agora em diante 
só poderiam aplicar 40% das suas receitas oorrentes 
líquidas com pessoal. O Senador Jefferson Péres le
vantou uma possível inconstitucionalidade, porque 
diferenciaria dos municípios, atualmente, instalados. 

Por esse motivo, o Senador Carlos Patrocínio 
apresentou essa emenda que estabelece um limite 
de tempo; que nos primeiros dez anos os novos mu
nicípios ou até mesmo os Estadós que foram criados 
e instalados somente poderão aplicar 40% das suas 
receitas correntes líquidas com pessoal. 

Foi essa a razão de apresentarmos a esta 
Casa este projeto de lei complementar, acrescentan
do o dispositivo à Lei Complementar n" 82 que disci
plina a matéria 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Os Srs. 
Senadores já podem votar a emenda substitutiva, 
apresentada pela Comissão de Assuntos Econõmi

.cos. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en

caminhar a votação.} - Sr. Presidente, o PFL reco
menda o voto "Sim". 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para en
caminhar a votação.) - Sr. Presidente, o PMDB reco
menda o voto "Sim". 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para en
caminhar a votação.} - Sr. Presidente, apenas para 
elogiar, inclusive, a iniciativa Acho que é fundamen
tal, até porque isso pode viabilizar algo em que se 
tem - no nosso entender- uma visão equivocada, de 
que as emancipações e as _criações do Estado po
dem ser algo negativo. Com essas garantias e com 
essas ressalvas talvez possa ser importante. Daf a 
importância desse projeto. Votaremos favoravelmen
te. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT:SE. Para 
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, o PT reco-
menda o voto "Sim". -

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação.} - Sr. Presidente, o PSDB re
comenda o voto "Sim". 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para en
caminhar a votação.) - Sr. Presidente, o Partido So
cialista Brasileiro também vota "Sim". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Os Srs. 
Senadores já podem votar. 

Em votação. (Pausa.) 
A- Mesa esclarece que, como se trata de lei 

complementar, o quorum é qualificado, necessitan-

do de 41 votos, a maioria absoluta da composição 
do Senado. · 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Antônio Carlos Valadares - Artur da Távola - Bello 
Parga- Benedita da Silva- Beni V eras- Bernardo 
Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - C a~ 
sildo Maldaner - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro -
Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Emma Fernan
des - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fla
viano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - Ger
son Camata - Gilberto Miranda - Guilherme Pai~ 
meira- Hugo Napoleão - I ris Rezende - Jefferson 
Peres -João França - João Rocha - Joel de Hol
landa- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
Agripino - José Alves - José Bianco - José Outra 
- José Fogaça - Júlio Campos - Júnia Marise -
Laura Campos - Leomar Quintanilha- Levy Dias 
- Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coe
lho- Luiz Alberto de Oliveira- Marina Silva~ Mar
luce Pinto - Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Onofre_ Quinan - Os
mar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon --Renan 
Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião -
Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
Lima- Sebastião Rocha- Sérgio Machado - Teo
tonio Vilela Filho - Valmir Campelo - Waldeck Or
nelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 68 Srs. Senadores. 

Não houve voto contrário. 
Não houve abstenção. 
Total de votos: 68. 
A matéria foi aprovada e fica prejudicado o pro

jeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de re

digiro vencido para o turno suplementar. 

t a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA W 1-CAE-SUBSTITUTIVA 

Dê-se ao inciso IV do presente Projeto de Lei, 
a seguinte redação: 

IV - No caso dos Estados e dos Muni
cípios criados ou instalados à partir da publi
cação da presente Lei, a quarenta por cento 
das respectivas receitas correntes líquidas, 
nos dez primeiros anos de sua criação, nos 
termos definidos pelo dois incisos anterio
res. 

t o seguinte o projeto prejudicado , 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~211, DE 1995-COMPLEMENTAR 

Modifica dispositivo da Lei Comple
mentar ~ 82, de 27 de março de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Acrescente-se ao artigo 1Q da Lei Complemen

tar nQ 82, de 27 de março de 1995 o seguinte inciso: 
IV - no Caso dos Estados e dos Municípios 

criados ou instalados a partir da publicação da pre
. sente lei, a quarenta por cento das respectivas recei
tas correntes líquidas, nos termos definidos pelos 
dois incisos-anferiores. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - As maté
rias constantes dos itens 13 e 14 da Ordem do Dia 
da presente sessão, nos termos do parágrafo único 
do art 383 do Regimento Interno, deverão ser apre
ciadas em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências 
necessárias, a fim de que seja respeitadoo dispositi
vo regimental. 

(A sessão iransforma-se em secreta às 
16h38min - e volta a ser pública às 
16h44min.) 

São os seguintes os· itens apreciados em ses
são secre't 

'MENSAGEM ~343, DE 1995 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e De- ·
lesa Nacionàl sobre a Mensagem nQ 343, de 
1995 (nQ 1.090/95. na origem). de 18 de ou
tubro de 1995. pela qual o Senhor Presiden-
te da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor Jorge Saltarelli 
Júnior, Ministro de Segunda Classe da Car
reira de Diplomata, para, cumulativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto 
à República do Senegal, exercer as funções 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Islâmica da Mauritânia e à República da 

·Gâmbia: 

MENSAGEM~ 117, DE 1996 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional sobre a Mensagem nQ 117, de 
1996 (nQ92/96, na origem), de 12defeverei
ro do corrente ano, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação 

do Senado o nome do Senilor Renato Prado 
Guimarães, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junfo à Comunidade 
da Austrália, e cumulativamente em Nova Ze
lândia, Papua-Nova Guiné e Vanuatu. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está rea
berta a sessão. 

De acordei com deliberação do Plenário, a Pre-
-sidência designa para representar o Senado nas oo-

- memorações do centenário de nascimento do ex-Se-
nador lrineu Bomhausen comissão constituída pelos 
Senadores Antonio Cárlos Magalhães, Esperidião 
Amin, Casildo Maldaner, Vilson Kleinübing e José 
Samey: 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação de liderança. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como Lí-
der, tem a palavra o Senador Ney Suassuna -

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB•PB. Corno Li• 
der. Pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, solicito aos Srs. Parlamen
tares a presença na reunião de Bancada na sala nQ 
7, Seção de Comissões, Ala Alexandre Costa. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra o Senador Ronaldo Cunha Lima 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB. 
Para comunicação inadiável. Sem revisão do orador) 
-Sr. Presidente. eu gostaria de convidar os int~ '11-
tes da CP!, já constituída e fonmalizada legalmenL. 
para uma reunião logo após esta sessão, na Ala Nilo 
Coelho, sala nQ 2. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra, pela ordem, o Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi 
com atenção a convocação do nobre Presidente -
Presidente por pirâmide etária -, Senador Ronaldo 
Cunha Uma E quero deciarar que meu Partido fez a 
indicação do meu nome e que eu vou à reunião. Eu 
gostaria de saber o horário da reunião e se ela está 
marcada por horário ou para depois de alguma reu
nião que vai antecedê-la 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA-- Havíamos 
estabelecido que a reunião se iniciaria logo após a 
Ordem do Dia A Ordem do Dia já encerrou-se. 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - E se a reunião do 
PMDB não tiver terminado ainda? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para comunicação inadiãvel. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para co
municação inadiãvel, tem V. Ex• a palavra per Cinco 
minutos. 

O SR. !RIS REZENDE - Sr. Presidente, antes, 
eu pediria a palavra para uma questão de ordem. 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra o Senador fris Rezende para uma questão 
de ordem, que tem preferência regimental. 

O SR. !RIS REZENDE (PMDB-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% · 
e Srs. Senadores, pedi a palavra apenas para comu
nicar a V. Exªs, Srs. Senadores, atendendo ao des
pacho de V. Ex•, que a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania estarã reunida amanhã às 9 ho
.ras, para apreciar um parecer a respeito do recurso 
interposto neste plenãrio sobre a Cf'l. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
recebe a comunicação de V. Exi' pela ordem, não 
como uma questão de ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Peço a palavra 
para comunicação inadiãvel, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para co
municação inadiãvel, tem a palavra o Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
uma comunicação inadiãvel. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, ontem o Presidente Fernando 
Henrique Cardciso fez pronunciamento à Nação ana
lisando alguns assuntos referentes ao Proer e à CP! 
do sistema financeiro. 

O Presidente alegou que os recursos do Proer 
vêm do próprio sistema financeiro e não do T escuro. 
A alegação não é precisa Em primeira instãncia os 
recursos são na verdade dos depositantes. É sobre 
os depósitos dó público que se calcula o montante 
de compulsórios que o sistema financeiro recolhe ao 
Banco Central. 

Do ponto de vista do Bacen, os compulsórios 
constituem um passivo de custo financeiro zero ou 
relativamente barato. É daí que vem o õnus para o 
Governo das operações do Proer. O Bacen liberare
cursos do compulsório para socorrer instituições fi
nanceiras e acaba sendo obrigado a colocar tftúo de 
sua emissão ou de emissão do Tesouro para enxu
gar o efeito monetãrio das operações do Proer. Ora, 

esses títulos carregam taxas de juros muito mais al
tas que o custo médio do compulsório. 

Portanto, ao contrãrio do que afirmou o Presi
dente, não hã mã-fé alguma em dizer que o Proer 
traz um custo para as finanças públicas. Se adotas
se o estilo do Presidente, poderia retrucar que mã-fé 
é negar este custo. Mas não pretende fazê-lo. Prefi
ro acreditar que o Presidente não tem as informaçõ
es adequadas. 

O Presidente também reiterou que o seu Go
verno beneficia os pobres e não os ricos. Ora, Sr. 
Presidente, faz-se necessãrio que o Ministro da Fa
zenda e o Presidente do Banco Central esclareçam 
ao Presidente da República sobre os efeitos do 

• Proer. O Proer, ao colocar recursos creditícios a ta
xas de juros bem menores do que aquelas que são 
disponíveis para créditos levantados pelo conjunto 
dos depositantes, empresãrios em geral, dos comer
ciantes, dos industriais e dos agricultores, Sua Exce
lência esquece de dizer que hã beneficiãrios do 
Proer, como os, acionistas proprietãrios do Unibanco, 
e estã concedendo benefícios que são altamente 
concentradores de riquezas. 

O Presidente afirma que as fraudes de que tan
to falam foram apuradas por este Governo. Isso é 
uma rileia verdade. As fraudes só vieram à tona 
após o colapso de dois dos maiores bancos do País, 
mesmo assim porque a imprensa vem publicando in
formações vazadas pelo sistema financeiro, sem que 
tenha sido o Governo a:tueie a revelar as fraudes e sem 
que, até agora, tenha dado explicações satisfalórias. 

O Presidente afirma que a respeitabilidade in
ternacional do Brasil requer que se mantenha o cli
ma de tranqüilidade e compostura. Mas não é aba
lando processos de investigação amparados na 
Constituição ·que se defenderã o respeito do Brasil 
no exterior e, principalmente, aqui dentro do País. A 
sofreguidão com que o Gove!'flO e alguns dos seus 
aliados no Congresso vêm procurando obstruir a 
CPI dos bancos causarã danos irreparãveis à ima
gem do Governo. 

Causa espanto e incredulidade a afirmação de 
que a CPI não tem fato determinado. A dimensão 
dos escândalos bancãrios recentes e as suas impli- · 
cações financeiras, que jã assumiram um carãter 
macroeconômico, retiram qualquer justificativa mini
mamente plausível dos argumentos que vêm sendo 
utilizados pelo Governo. Como escreveu José Si
mão, na Folha de S. Paulo: depois do Nacional, PC 
Farias poderia pedir para ser julgado por um Tribu
nal de Pequenas Causas. 
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy. o Sr. José Samey, Presidente. deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Odacir Soares, 1~ Secretário. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Oclacir Soares) - Com a 
palavra o Senador Pedro Simon, para uma comuni
cação inadiável. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, amanhã haverá uma exposição de 
pintura do ex-senador Guido Mondin. 

Trata-se de uma pessoa do meu Estado, o Rio' 
Grande do Sul. Foi Vice-Prefeito de minha cidade, 
Caxias do Sul, e nesta Casa ocupou a cadeira de Al
berto Pasqualini, tendo sido reeleito depois. É um 
caso inédito porque foi eleito por todo o Rio Grande 
do Sul. Em 1958, em uma aliança com Leonel Brizo
la, Brizola se elegeu governador e Guida Mondin, 
senador, com o meu voto. Oito anos depois, pela · 
ARENA, elegeu-se senador, derrotando o nosso 
candidato, do MDB, o ilustre e querido companheiro 
Sigfried Heuser. Portanto, representou nesta Casa, 
repito, todo o Rio Grande do Sul. 

É um homem por quem tenho o maior carinho 
e o maior respeito. Adversário, do outro lado, mas 
uni intelectual, um professor, um eConomista, uma 
das pessoas mais extraordinárias que conheço. Um 
homem de bem. Além de político, um intelectual; 
além de intelectual, um grande pintor. 

Amanhã, exatamente às vinte horas, sob o pa
trocínio do Ministério da Cultura, da Fundação da Bi
blioteca Nacional e da Biblioteca Demonstrativa de 
Brasília, ele estará fazendo mais uma exposição de 
seus quadros, que encantam o Brasil e que já fazem 
parte · de muitas exposições e produtoras inde
pendentes. Quero levar ao meu amigo Guida Mon
din o meu abraço, o meu carinho e o meu afeto. 

Ao fazer este pronunciamento, em meio a 
esta situação tão tumultuada, em meio a uma ses
são em véspera da reunião da Bancada do PMDB, 
de um lado, e da instalação da CPI do Sistema R
nanceiro, do outro, Sr. Presidente, recordo-me de 
1964, quando houve. o movimento e o golpe •. Na
quela ocasião, Sigfried Heuser, Aldo Fagundes -
hoje no Tribunal Superior Militar - e eu viemos a 
Brasília protestar e procurar uma solução para o ab
surdo da demissão dos funcionários estaduais com 
base no Ato Institucional nº- 1. Brito Velho e Guido 
Mondin levaram-nos à presença do então Ministro 

da Justiça, Senador Milton Campos, que publicou, 
em questão· de horas, um ato complementar, deter
minando que, para' demitir funcionário público esta
dual, o Governador teria que apresentar a denúncia 
e lhe dar o direito de defesa. 

À noite, fomos assistir a uma exposição de 
Guida Mondin. Lemoro-me como se fosse hoje que, 
em meio àquela .Brasflia· maiuca, depois de 1964, 
em que não sé sabia o que iria acontecer, Guido 

· Mondin tinha tranqüilidade, serenidade e paz de es
pírito para expor seus quadros, na grandeza da sua 
alma. 

·. Hoje; em meio a esta situação, convido os Srs. 
Senadores para amànhã, às 20 horas, na W-3 Sul 
Quadra 506/507, terem uma pausa de paz, beleza e 
grandeza, na exposição desse extraordinário gaúcho 
e grande brasileiro Guido Monctin. -

. Sr. Presidente, peço que conste dos Anais a 
biografia desse ilustre cidadão, que, aliás, é conheci
da de todo 9 _Brasil. . . . 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR PEDRO SIMON EM SEU 018-
CURSO: 

MINISTRO GUIDO.FERNANDO MONDIN 
Nascimento:. 6 de maio de 1912. · 

. Local: Porto Alegre- RS. 
Filiação: Guido Mondin e Romana Mondin. 
Formação universitária e principais cursos: 

Ciências PolíticaS e Econômicas pela Pontifícia Uni
versidade Católica do Rio Grande do Sul. 

Principais atívídades: Chefe de Contabilidade 
. da Federação Rural do Rio Grande_ do Sul. Auditor. 
Professor de Contabilidade Geral, Industrial. Dirétor 
de Empresa de Construção. Conselheiro Comercial. 
Conselheiro Hidroviário. Conselheiro Rodoviário. lí
der Sindical Comerciário. Dirigente da Associação 
Rio-grandense de Assistência ao Tuberculoso Crõni
co. Conselheiro da Sociedade Brasileira de Econo
mia Presidente _da Associação Rio-grandense de 
Artes Plásticas. Presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico do Distrito Federal. Presidente da União 
de Escoteiros do Brasil. Conselheiro da Fundação 
Educacional do Distrito Federal. Ocupante da Cadei
ra nº- 4 da Academia Brasileira de Artes. Ocupante 
da Cadeira nº- 20 da Academia Brasileira de Belas
Artes. 

Membro Correspondente da Agrupacion Clasi
cista de· Artes -y Letras, de Madrid, Espanha • .Mem
bro Correspondente do Instituto Americano de Cultu
ra, Buenos Aires, Argentina. Estagiário da Associa
ção dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. 
Presidente Municipal e Regional de Partido. Prefeito 
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Municipal, em exercício, Caxias do Sul, Rio Grande 
do Sul. Deputado Estadual. Deputado Federal. Se
nador da República (2 mandatos}. Membro das Co
missões Diretora, de Finanças, do Distrito Federal, 
de Legislação Social, de Constituição e Justiça, e 
Relações Exteriores. Vice-Líder da Maioria. Ministro 
do Tribunal de Contas da União (1975- 1982}, seu 
Vice-Presidente (1977} e Presidente (1978}. 

Principais trabalhos publicados: Poesia e Pro
sa,. Publicações avulsas sobre .. diferenle_s temas. 
Chargista de jornais e revistas. Longos anos de ativi
dade teatral. Onze Mostras Individuais de Pintura. 
Conferências, Artigos e Reportagens. Caderno de 
Arte. Elaborador e locutor, durante alguns anos, de 
programas sistematizados de Rádio e Televisão. 

Congressos e · conclaves: Missões Culturais: 
-Uruguai e Argentina (1945}. Itália (1968). Uruguai, 
Argentina, Chile, Portugal, Espanha, Itália, Alema
nha; Holanda, Inglaterra e França (1970}. lntercâll'l" · 
bio Parlamentar, Uruguai e Argentina (1953}. Dele
gado do Brasil às Conferências lnterparlamentares 
(Grêcia, 1960, Iugoslávia, 1963, Itália, 1972}. Inter
câmbio Cultural, Estados Unidos, em 1968. Delega
do à Conferência de Governos . Locais na T ai lãndia 
(1967}. Chefe das Delegações aos Cong~essos 
Mundiais de Instituições Superiores de Rscalização 
Financeira (Peru, 1977, Bolívia, 1978, e México, 
1980 e 1981}. 

. Principais condecorações: Membro Honorário 
· da Sociedade de Teatro, de PeiÓtas, Rio Grande do 
Sul. Sócio Benemérito da Sociedade Brasileira de 
Geografia Medalha do Sesquicentenãrio do Arquivo 
do Exército. Honra ao Ménto do Instituto de Belas
Artes do Rio Grande do Sul. Do.utor Honoris Causa 
da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 
Medalha Gratidão da Cidade de São Paulo. Membro 
Honorário da União Nacional dos Fiscais Aduanei
ros. Cidadão Honorário de West Virgínia, USA. Co
mendador da Ordem do Mérito Marechal José Pes
soa Grande Oficial do Granducado dª Luxemburgo. 
Medalha do Mérito T amandaré. Comendador da Or
dem do Mérito Aeronáutico. Medalha do Pacificador. 
Medalha do Mérito Municipalista Condecoração 
Parlamentar José Bonifácio. Grã-Cruz da Ordem do 
Mérito das Belas-Artes. Grande Oficial da Ordem do 
Mérito Judiciário do Trabalho. Grande Oficial da Or
dem do Mérito Rio Branco. Grande Oficial da Ordem 
do Mérito Militar. Grande Oficial da Ordem do Ménlo . 
Naval. Grande Oficial da Ordem do Mérito do Distrito 
Federal. Medalha Oficial do Sesquicentenãrio da Co
lonização f.lemã no Rio Grande do Sul. Colar Ad 
lmmortalitatem. Dezenas de Cartões de Prata Hon-

ra ao Mérito. Medalha de Bronze, Prata e Ouro em 
Salões de Artes Plásticas. V árias Condecorações 
Escoteiras. Sócio Honorário ou Benemérito de deze
nas de Entidades Culturais, Profissionais, Assisten-
ciais e Esportivas. · · · 

FUN~~~~6~~~~~g~E~~L ~~~ONAL . 
BIBLIOTECA DEMONSTRATIVA DE BRAS[UA 

GUIDO MONDIM 
Pinturas 

Vernissage: 21 de março de 1996 - 20 horas 
Visitação: 2ª a 6ª das 7:30 às 23:00 horas -

Sábados das 8:00 às 14:00 horas 
Local: Av .. W/3 Sul EQ. 506/507 
Guido -Mondim é portador de medalhas de 

bronze,- prata e ouro, conquistadas em Salões Na
cionais, .pertence a duas Açademias Nacionais de 
Belas Altes, é detentor da Grà Cn.rz da Ordem do Mlá
rifD das Belas Artes. e já reilizou vinte mostras indivi
duais, com telas figurando e171 centenas de pinacote
cas particulares _e públicas, no Pafs e no exterior. 

Telas Expostas 

1 . Flamboyant engalanado (80 x 120} 
2. Nos silêncios da Serra Gaúcha (80 x 120) 
3. Na região missioneira (80 x 120} · 
4. Um Stradivarius legítimo (70 x 1 00) 
5. Farrapos -decênio de luta e sonho (70 x 1 00) 
6. Escarpas no litoral (60 x 73} 
7. Vocês topam uma pelada? (60 x 73} 
8. Vereda na Serra (60 x 73} 
9. Chirú Farroupilha (adaptação} (60 x 73} 

· 1 O. Hortênsias de Gramado (60 x 73} 
11. Flores em Barbacena (60 x 73} 
12. Colheita de rosas (60 x 73) 
13. Missa na capela (60 x 73} 
14. Comadres no vilarejo (60 x 73} 
15. Prenúncias de escabeche (60 x 73} 
16. Apartação para a doma (60 x 73) 
17. Uma sanga para dois (60 x 73} 
18. Rumo à invernada (60 x 73} 
19. Pão, vinho e flores (60 x 73) 
20. Terreiro festivo (60 x 73} 
21. Crendice gaúcha da Boi-talá (60 x 73} 
22. Acolherando-se no aprisco (60 x 73} 
23. Nos tempos da caça (50 x 60) 
24. Caracol e margaridas (50 x 60} 
25. Recuerdo de E:spanha (50 x 60) 
26. Moradias sobre o rio (50 x 60) 
27. Laranja sempre é tema (50 x 60) 
28. Ainda mais flores (50 x 60} 
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29. Quando as rosas são amarelas (50 X 60) 
30. Escolhos e mar (50 x 60) 
31. Intrusão da estatueta (50 x 60) 
32. Qúaildo sopra o minuano (50 x 60) 
33. É' dando que se recebe (46 x 65) 
34. Merecem um mate (70 x 70)' 

O SR. PRESIDENTE (Odacir SOares) ~ A Pre
sidência tem· o prazer de solidarizar-se éom v. Ex•. 
Senador Pedro Simon, porque conhece a vida pú
blica de Guida Mondin e também o· ·conhece ci>n\q . 
pintor, como· artista. 

A SRA. JÚNIA MARISE : S~. Pre~_idÉi~tii: 
peço a palavra como Líder. · ' . , . 

O SR. PRESIDENT.E:: (Odac.ir .Soares).- Con
cedo a palavra à Senadora Júnia .M~rise, como Lí
der. 

A SRA. JÚNIA MARISE (POT-l.iG. Como U, 
der. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,. ,Srªs 
e Srs. Senádores, estail;tos constaf4ndo, cada,~~~~-
mais, uma dramática realidade no.n_osso Pa,í~ .. _._. •. 

Por. várjas vezes.;.tenho ocupaçio a tribuna do 
Senado pa.;a alertar o Governo e ? .. próprio Presi
dente da República com relação ao problema do . 
desemprego no País. . · · 

Aqui está uma maoéhete que retrata fielmen
te essa dramática realidade que envolve hoje .nos
sa população: "Desemprego no.Pais já atinge 10. 
milhões". ; ·,: · 

Um edital publicado no jornaL·Correio Brazi
liense revela exatamente que a .aumento do dé
semprego assusta. Os otimistas falam em três mi
lhões de excluídos do mercado de trabalho, Os 
pessimistas dizem que o número. beira os dez mi
lhões. A indústria paulista demitiu 179.87 4 em 
1995, dez vezes mais do que as dispensas do ano 
anterior. Em Brasília, são 125 mil desempregados. 

No Nordeste; 18 milhões de pessoas vivem 
na área rural frustradas com a falta de· perspecti
vas no campa. . ·: ·· 

Em Belo Horizonte, no meu Estado, só nes
ses últimos meses, 200 mil trabalhadores foram 
demitidos, sem falar nos quase soo mil trabalha
dores que perderam seu emprego em todo o Esta
do de Mines Gerais. 

Portanto, Sr. Presidente, quando assistimos, 
de uma forma decidida, quase que convocatória, 
ao Presidente da República fazer urri arrazoado de 
justificativas com relação ao Proer, que está libe
rando milhões e milhões de reais para tapar o 

rombo e as frat~des do sistema finar.tceiro, não te
mos vjsto a mesma iniE!riÇão e a mesma decisão de 
investir nos programas sociais e, certamente, de es
tabelecer a linl)a çi!J pll'n9.emprego neste País. 

. . Ontem foi lançado pela Central . Única dos 
Trabalhadores Um programa de campanha -contra 
o desemprego. Certamente essa .. preocupação 
está chegando aos nossos· sindicatos .• e são os 
sindicalistas .e· .os· tr;lbalhadores que ·estão . to
ma<XIo a iniciativa de uma grande ·mobilização 
nacional para restabelecer o· emprega. no nosso 
País. As.·manifestações.que. a imj:>rensa tem di
v.tjlgíidO. demonstram não apenas a indignação 
dos nossos. trabalhadores e até. de servidores 
públicos, mas, .principalme(lte,. o clima de ansie
dade e perplexidade que é gerado .hoje. em· .todo 
o setor. produtivo naciooal .c.o.m relação ao· em
prego: dos trab.alhadi>res: Si)ó cel')tenas e milha
rés .lil!e tê[l'i qu_atro, ~inco, seis filhos. e que, evi
dentemente, .precisam do salário para sobreviv,er 
e maotoú suas:tiiniíliaS:.: : . . ...... 

Entendemos, Sr. Presidente; Sr"s e· Srs; 
Senadores, que. .esta.· questão está acima 'dos 
Partidos desta· Casa e que deve afligir a .todos 
nós Senadores. Certamente, de11emos nos juntar 
a essa mobilização, de. todos os sindicatos I' de 
toda a. sociedade brasileira para que, efetiva
mente, possamos exigir, sim, as correções .de 
rumo necessárias na adoção da política econó
mica do Governo, no sentido de fazer com que 
haja o pleno emprego no País. . · 

· O Presidente Fernando Henrique Cardoso 
ainda não coloéou o dedo nessa ferida falou ou
tro dia, em pronunciamento que fez no Paiácio do 
Planalto, que não· há desemprego neste País,. que 
os trabalhadores estão sendo rernanejados do se
tor industrial para outros setores produtivos e até 
mesmo para a economia informal. Também não é 
verdade. Esses traballladores estão perdendo o 
emprego. Cada dia mais, as cifras e os números.c;res
cem assustadoramente e levam o País, sem dúvida al
guma, a uma situação dramática na área social. 

A Central Única dos Trabalhadores, ao anun
ciar ontem a sua mobilização, baseou-se em al
guns pilares que considera fundamentais: a redu
ção da jornada de trabalho de 44 para 40 horas 
semanais. Estima-se, segundo a CUT, que, por 
meio dessa medida, poderão ser criados cerca de 
três milhões de novos empregos no País; a extin
ção das 265 bilhões de horas-extras trabalhadas, 
que devem ser revertidas em um milhão e qui-
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nhentos mil novos empregos; e a reforma agrária, 
com assentamento de dois milhões de famílias nos 
próximos quatro anos, resultaria na geração de um 
milhão e quinhentos mil empregosdiretos. 

Entendemos, Sr. Presidente, que, quando os 
sindicatos colocam na mesa de entendimento e de 
negociação -uma questão como essa, admitindo 
até mesmo a redução da jornada de trabalho e das 
horas-extras trabalhadas, eles estãó, sem dúvida 
alguma, dando um exemplo para este País e para 
o próprio Governo,. de ·que; certamente, em nível 
de sindicalistas e trabalhadores, há uma grande 
boa:vontade no sentido de contribuir para o pleno 
emprego· no nosso País e, principalmente, para a 
manutenção do- emprego ainda existente com rela

-ção aos trabalhadores. 
Mais uma vez, faço aqui um alerta ao Governo 

Federal: esta cObrança está sendo feita em- todo o 
País, nas praças ·públicas: Agora mesmo, em Belo 
Horizonte, os desemjJregados preparam-se para um 
ato público de protesto. São: 200, mil só na região 
metropolitana de- Belo Horizonte, e eles já estão se 
mobilizando para o protesto de toda uma sociedade 
que se vê hoje diante de uma-situação drarnálica: a 
perda.do emprego: - - , 

- -Entendemos que o Governo Federal ainda não 
tomou' as providências necessárias que possam cor
responder às expectativas da nossa sociedad& 
Preocupa-se o Presidente da República; neste mo
mento, em obstruir a constituição de uma Comissão -
Parlamentar de Inquérito para investigar o sistema fi
nanceiro. Preocupa-se também em fazer IJI'Ri gran
de negociação aqui, no CongresSO Nacional, distri
buindo cargos e restabelecendo' aquela velha polf!i
ca franciscana do "é dando que se recebe". 

É preciso que Sua Excelência tenha também a 
preocupação, com a responsabilidade do cargo que 
exerce, de colocar o dedo nessa ferida. É preciso 
que o Governo, ·e mais exatarnente a sua área eco
nômlca, tome as providêRCias necessárias imediata
mente, porque, certamente, o protesto dos desem
pregados, que começa agora em Belo Horizorie, espa
lhar-se-á. sem dúvida alguma, por todo o nosso Pais. 

É exatamente com essa preocupação que faço 
este alerta neste momento. Ou o Governo acelera 
as cerrações de rumo necessárias e restabelece o 
setor produtivo nacional que está quebrado, com as 
empresas buscando a falência e a concordata. ou se 
verá numa situação difícil, com o clamor social de 

, trabalhadores e servidores, enfim, de toda a socie
dade, por emprego e condições de sobrevivência:. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce

do a palavra ao Senador Valmir Campelo, como Li
der. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Li
der. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, a humanidade chega ao al
vorecer do T areeiro Milênio sem consegui r controlar 
a _mais terrível e degradante das suas tragédias: a 
violência. Nunca, em momento algum da longa e tu
multuada caminhada do homem sobre este fantásti
co planeta azui, a violência atingiu níveis tão críticos 
e ameaçadores. -

E já faz tempo, muito tempo, Sr. Presidente, 
que o Brasil perdeu aquela aura de inocência que 
muitas vezes nos fez passar por saudável simplorie
dade perante as nações ditas desenvolvidas. 

O "holocausto" do Carandiru, o massacre . da 
Candelária, o extermínio mal disfarçado das nações 
indígenas são nódoas que mancharãa para sempre 
as páginas da nossa história ainda em formação. 

Em meio às grandes questões políticas e eco
nOmicas do Brasil de fim de século, chama a- aten
çao o sistemático desaparecimento de crianças nos 
mais variados pontos do nosso País. 

Esses desaparecimentos tomaram-se_ um dra-
ma nacional, que atinge principalmente as fammas 
de baixa renda, oriundas das periferias das grandes 
cidades ou das pequenas localidades perdidas nes
se nosso imenso território. 

A maioria dessas crianças, Sr% e Srs. Senado- -
res, jamais são encontradas. Simplesmente desapa
recem, como se fossem tragadas por uma fenda do 
tempo ou passassem para uma das dimensões des
conhecidas da natureza 

Muitas são as hipóteses quanto ao destino 
desta legião de inocentes, quase todas tenebrosas. 
O jornal norte-americano The New York Times, um 
dos mais respeitados do planeta, relaciona os desa
parecimentos de menores no Brasil e em outras par
tes do mundo ao "tráfico internacional de crianças". 

Tráfico lntennacional de Crianças, Sr. Presiden
te! Tão odioso, tão desumano, tão inaceitável quanto 
o tráfico de escravos nos séculos XVII e XVIII. 

A tragédia, no entanto, tem contemos mais re
voltantes. Se já se comprovou que muitas dessas 
crianças são negociadas num mercado monstruoso 
e levadas para adoção na Europa, também é verda
de que muitas são utilizadas como cobaias de doa
çao de órgãos, numa prática que tomam infantis as 
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experiências médicas levadas a efeitos nos campos 
de concentração da Alemanha nazista. 

Há casos ainda, em que essas crianças são 
sacrificadas em rituais luciferinos de magia negra. 
revivendo o clima de ignorância e escuridão que 
imperou nos longínquos porões dos castelos me
dievais. Outras são lançadas TproslihJlção, como 
produtos colocados num mercado ávido por novi
dades. E existem aquelas que, submetidas a neces
sidades ·extremas, são compulsoriamente alistadas 
no já numeroso exército do não menos odioso tráfi
co de drogas. 

São muitas, enfim, as direções e os caminhos 
obscuros que tomam essas pobres crianças arran
cadas dos seios de seus pais nos subúrbios do T ar
eeiro Mundo. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, acon
tecimentos como esse, de desaparecimento siste
mático de crianças em grande número, cujo desti
no coloca em xeque o próprio sentido e o próprio 
conceito de humanidade e civilização, evidente
mente não é um caso que diga respeito unicamen
te ao Brasil. 

Esse crime, que pode ser classificado como "o 
crime do século", coloca ém dúvida a dignidade do 
prqprio homem enquanto espécie. Remete a raça 
huhiana ao mais rasteiro patamar da e'!olução pla
netária 

Acredito que, com a dimensão que o caso vem 
ganhando na imprensa internacional, logo- teremQS 
alguma "cruzada internacional contra o tráfico de 
crianças" ou coisa do gênero. Os homens bons, do 
mundo todo, com certeza vão reagir. 

No âmbito estritamente brasileiro, Sr. Presiden
te, é preciso que gritemos aos quatro cantos-do País 
contra essa maldade sem limites. t: preciso unir toda 
a nossa sociedade numa cruzada contra esse crime 
hediondo. 

Todas as forças vivas da sociedade brasileira: 
as lojas maçõnicas; os clubes de serviços; as asso
ciações de classe; os grémios esportivos e estudan
tis; as associações de mOradores; as cooperativas, 
as congregações religiosas de todos os cultos, o Go
verno em todas as suas esferas; enfim, tudo o que 
congrega homens e mulheres nessa terra de Tira
dentes precisa dar-se as mãos para extirpar esse 
cancro do nosso meio, para combater esse "crime 
do século". 

i~esse sentido, não posso àeixàr àe reconhe
cer e destacar o magnífico trabalho que vem desen
volvendo a imprensa brasileira 

A série de reportegens publicadas pelo Jornal 
Correio Braziliense, relativas ao desaparecimento 
de crianças em Brasília, no Entorno e-adjacências, 
valeu à jornalista Ana Beatriz Magno da Silva o prê
mio Rei da Espanha de Jornalismo Ibero-Americano, 
entregue em Maarid, esta semana 

De grande alcance e inegável utilidade pública 
tem sido igual mente a ação da Rede Globo em rela
ção ao caso. A importância que a emissora vem dan
do oo tema tem sido exemplar. A tragédia das crianças 
desaparecidas passou sutilrnente a integrar o roteiro 
da novela "Explode Coração", que, além de mostrar o 
drama de uma mãe que tem o filho raptado, presta um 
serviço extraordinário à comunidade, exibindo, ao fi
nal do programa, as fotografias com nomes de um 
sem número de crianças desaparecidas. 

t: uma maneira criativa, inteligente e eficaZ de 
tratar a questão. Graças a essa idéia genial dos pro
dutores é diretores da Rede Globo, duas crianças já 
foram localizadas por suas mães. São atitudes como 
esta da Rede Globo que nos deixam esperançosos. 
O exemplo de emissora de televisão do Dr. Roberto 
Marinho deveria ser seguido pelas demais televisões 
do País. 

Para finalizar, Sr. Presidente, só tenho uma 
conclamação _a fazer: união. União· de todos os ho
mens e mulheres de bom coração deste País contra 
esse crime que envergonha, deprime e entristece 
toda a humanidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Com a pala
vra o Senador Ademir Andrade, corno Uder. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, assusta-me_ terrivelmente a obstinação 
do Presidente Fernando· Henrique Cardoso em im
pedir a instalação dessa CP I. Não vi, nem na época 
do Governo Collor, que corria, evidentemente, muito 
mais risco, que era uma pessoa muito diferente do 
Presidente da República, tamanha obstinação em 
impedir a ação de uma Comissão Parlamentar de In
quérito. 

Parece que voitamos ao tempo do Ministro Ru
bens Ricupero: o que é bom a gente mostra; o que é 
ruim a gente tem que procurar esconder. Parece que 
aquiio que eie coiocoÜ no passado,-e de que, inad
vertidamente; o Brasil inteiro tomou conhecimento, é 
o que se coloca neste lt'.Omento. 
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Assustei-me ao ouvir o pronunciamento, on
tem, do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Em 
momento algum, o Presidente disse à Nação Brasi
leira por que não quer que seja instalada a Comis
são Parlamentar de Inquérito. Ele não justificou, não 
explicou, não mostrou por que é ruim para a socie
dade brasileira a instalação dessa Comissão. O que 
fez foi dizer que o Proer era um programa elogiá
vel, que o dinheiro do Proer não era para pagar 
banqueiro falido, mas era para manter em funcio
namento o sistema financeiro. Porém, esqueceu
se de dizer que nada está sendo feito para punir 
os banqueiros que roubaram o dinheiro, que agora 
o Governo está sendo obrigado a colocar pelo 
Proer. Ele disse que não era dinheiro do Tesouro, 
o que de fato não é. 

Aqui no plenãrio do Senado, o Presidente do 
Banco Central, Gustavo Loyola, ao ser indagado pe
Jos Parlamentares, afirmou que o dinheiro do Proer 
vinha da emissão de moeda, vinha, portanto, da ex
pansão da base monetária E, para não expandi-la a 
tal ponto, emitiam títulos, aumentando a divida plbli
ca interna brasileira, só no mês de fevereiro em 
R$12 bilhões_ Essa divida começou em R$64 bilhõ
es no início do Plano Real e está hoje em R$124 bi
lhões; praticamente dobrou para manter o referido 
Plano. 

O Presidente não colocou a verdade de manei
ra clara à população brasileira. O Presidente omitiu 
a verdade, porque, se estamos expandindo a base 
monetária, se estamos tomando dinheiro no merca
do financeiro interno - o próprio Governo está to
mando, pagando juros absurdos, o que está fazendo 
com que o capital internacional aumente as nossas · 
reservas internas ~ no· final das contas, ele diz que 
não é do Tesouro. Mas, no orçamento de 1996, es
tão R$8 bilhões das contas do Tesouro para pagar o · 
serviço da dívida interna, uma dívida que vai aumen
tar e muito: de 120, quém sabe ela não chegue a 
200 até o fim do ano? Uma parte do que o Govemo 
toma, ele aum~nta com a própria dívida; mas uma 
parte éStá sendo retirada em valores reais da conta 
do Tesouro e está aí no orçamenro uma conta de 
R$8bilhões. · . 

O orçamento de 1996 tem R$9 bilhões para in
vestimenb:l e R$8 bilhoes para tirar do Tesouro a fim 
de diminuir um pouco o serviço da dívida interna 
brasileira. Então, o Presidente da República não ta
lou a verdade para a nação brasileira 

Quero dizer que será vergonhoso para esta na
ção, pois os Partidos já indicaram seus membros; a 

instalação da CPI, hoje, parece-me que já foi por 
água albaixo. O PMDB está reunido, neste mornenro, 
para tratar a questão, e há evidentes indícios de que 
mudará sua posição. O PPB, ao que me parece, 
está se mantendo firme. Acho que a negociação 
está sendo feita com o PMDB. Será lamentável, fica
rá uma nódoa inapagável no Governo Fernando 
Henrique Cardoso. Será uma demonstração clara de 
que é uma mentira o que disse o Ministro Pedro Ma
lan: que o Governo não tem rabo preso - foi essa a 
expressão usada pelo Ministro Pedro Malan. Se o 
Governo não tem rabo preso, não tem que ter medo 
da CPI. E espero que, nesta Casa, os Partidos que 
têm representação nacional, que têm importância, 
que têm uma história de luta na busca da democra
cia, como por exemplo é o caso do PMDB, não vol
tem atrás nas suas posições: mantenham as suas 
indicações na CP!. 

Que se instale essa CPI, que possamos traba
. lhar nela, que essas questões dos bancos sejam dis
cutidas no dia-a-dia da população brasileira, que a 
imprensa entoque a questão, e que ela não seja es
quecida, porque, na medida .em que ess'es proble
mas são debatidos as pessoas vão começando a 
compreender, mesmo aquelas que não entendem, 
mesmo aquelas que não sabem. Mas, de tanto se 
falar, vai-se aprendendo, e de tanto se combater de
terminadas coisas, vai-se evitando falcatruas seme-
lhantes às que aconteceram agora . · 

Portanb:l, Sr. Presidente, deixo aqui, em nome 
do méu Partido, o Partido Socialista Brasileiro, em 

. nome do meu companheiro que foi aub:lr desse re
querimenb:l de CPI,. Anb:lnio Carias Valadares, o 
apelo para que o PMDB e o PPB mantenham as 
suas indicações e honrem a esperança do povo bra
silei ro: que todos os talos sejam colocados a limpo 
perante o País. 

Era esse o registro que gostaria de fazer. 
Muilb obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Va/mir Cam
pelo, o Sr. Odacir Soares, 1~ Secretário, deí

. xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Levy Dias, 3" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Pela Lide
rança, concedo a palavra ao Senador Romero Juoá. 
fazendo um apelo a S. Ex" que seja o mais breve 
possível, visb:l que temos uma lista imensa de ora
dores inscrib:ls. 

O SR. ROMERO JUCA - Sr. Presidente, eu 
gostaria de informar que vou falar aqui não como 
Vice-Líder do PFL, mas tarei uma comunicação ina-
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diável, a qual não gostaria de tratar falando pela Li- Agora, pasmem v. Exªs., pelos documentos 
derança. que teriho, esse financiamento está partindo do Go-

0 SR. PRESIDENTE (levy Dias) - V. Ex' tem vemo Federal,- atrav~s do Ministério d.a Agricultura, 
a palavra por cinco minutos. comandado por uma equipe de técnicos paranaen-· 

O SR. ROMERO JUCA (PFL-RR. Para uma ses. que, per St.J? vez, está contratando paranaenses 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - para prestar assistência rural em Ro'l'!i!Jla. 
Trago a este Plenário hoje denúncias graves. Não E mais do que isso, Sr. Presidente, se fosse 
gostaria de fazê-las, por se tratar de den"úncias im-· só a questão da assistência técnica ainda iríamos 
pingidas a meu Estado, Roraima Mas, me sinto .na discutir, mas percebe-se uma forte conotação pclí-
obrigação de fazê-lo. · tica neõse fato. Quando se retira a extensão rural 

Em primeiro lugar, porque nessa denúncia há governamental e se coloca uma extensão rural pri-
um aspecto de participação do Governo Federal, vada, paga pelo Governo Federal e pelo Governo 
que espero ver esclarecido. E, em segundo lugar, do Estado, o que se percebe é que só aqueles que 
porque a referida denúncia tem que ser feita neste votam nos candidatos a prefeito, indicados pelo 
plená.rio e qaqui ganhar corpo para chegar ao Tribu- governador, recebem apeio e extensão rural. 
nal de Contas e à Justiça. Quem é contrário à política do Governador no inte-

. Atualmente, no Estado de RorSima, os meca:· rior fi.ca à míngua, não recebe a menor assistência 
nismos de imprensa estão sendo cerceados; a única técnica. 
rádio fora do comando do Governo do Estado está l59o é uma P<>uca vergonha E quero acreditar 
sendo ameaçada Eu, partiruarmente, por fazer que o Ministro José Eduardo de Andrade Vieira não 
oposição ao Governo do Estado, dei Ulll prazo de tenha conhecimento dessa armação que está sendo 
mais de um ano ao aluai Governo para que procu- feita na área técnica do Ministério. Estou solicitando 
rasse entrar em um ritmo acertado. esclarecimentos ao Ministro. e uma inv~JStigação do 

Ao voltar a fazer oposição mais contundente ao· . TCU, porque não aceito uma picare '-lgem desse ní-
Govemador e a seus seguidores, tenho sido amea- vel com· a agricultura do Estado de Roraima. 
çado e a minha família tem recebido retaliações. Por Muitas questões virão aqui à baila, Sr. Presi-
isso mesmo, quero dizer de público que não me ca- <!ente, porque, a partir de hoje, não vamos nos calar. 
larei e que usarei este plenário CO!"fiO caixa de resS<r · Apesar das ameaças. apesar das retaliações, vamos 
nãncia para mais de uma dezena de denúncias so- ... _mostrar aqui ·que o Estado" de Roraima deve mere-
bre questões graves. Cll.r respeito. E neri!ium. governador .. principalmente 

A denúncia de hoje, Sr.Presidente, di;~: respeito : do Norte, deve fazer o qup. quer, deve governar da 
a uma questão extremamente séria para a pcpula- forma como, infelizmente, o faz o Governador de 
ção agrícola do Estado de Roraima. O Governador Roraima . . 
que comanda o Estado com um grupo de empreitei- Por fim, quero registrar que a Assembléia Le-
res está utilizando o Estado não como um prestador gislativa do Estado está sendo omissa nessa ques-
de serviço público à população, mas como uma ne- tão. Os requerimentos de informações, solicitados 
gociata S. Exª está. desmobilizando a nláquina de pelos membros da oposição, foram derrubados hoje. 
assistência agrícola e do extensionismo agrícola no O Governador está comprando deputados estaduais 
Estado, retirando funcionários do interior e contra- com obras. E nós aqui, deste plenário, iremos provar 
tando, no lugar da antiga Emater, no lugar dos tun- a atuação imunda do Presidente da Assembléia, De-
cionários federais, que, com abnegação e com serie- putado Almir Sá, que, per ser empreiteiro e per ter !i-
dade, prestavam assistência técnica aos homens do nanciado o Governador, está hoje com mais de seis 
campo, uma empresa privada. milhões de obras contratadas com o Governo do Es-

Essa empresa que, estranhamente, é do Esta- lado~ 
do do Paraná, do qual é oriundo o Ministro da Agri- Fica aqui a primeira denúncia E fica também o 
cultura, foi contratada para prestar assistência rural alerta de que, a partir de hoje, essas questões serão 
aos homens do campo de Roraima, cuja estrutura colocadas em nível nacional, para que o Tribunal de 
agrária é completamente diferente daquela do Para- Contas e a Justiça façam o que infelizmente a Justi-
ná. E essa empres<!. utilizando vefoulos e funcioná- ça e a Assembléia Legislativa de Roraima não estão 
rios do Governo, está começando a atuar na exten- fazerído. 
são rural do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Documento a que se refere o Sr. Senador Romero 
Jucá em seu discurso: 

AVISO N!! G 3 ~ 
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Brasilia-DF .• 09 de ·novembro de 1995. 

Senhor Governador. 

Em IC>pü>l:l ao seu C'-'pçJíente n° 003.'95 &· .Q7 de março do 
corrn11e ano. m<1nifeslo a >ati<r~,·iio com " cnfNfllC .que o Esr~d~o quer· iníprimí-r 
quanra ;i assistência lécnic:~ retceiri7.:Jda p;ua ·" al<·ndimcJilo a p;oáur,,rcs.rurais com 
C<~rneleJislica~ <'nlptcsariais e. po11JiJIO, com ca1Jacidade de rc;,posta no cut1o prazo. 

Assim; é do Íõlleresse desle Min'i.slério. ~·er ·esla. e\periêhcia 
implementad<~. o que enscj:1rá um efeíto-demonsuação a ser devídameme avaliado 
para posterior recomendação aos demais E,tados d:1 Fe<kmção .. ·. · 

A limilaçào de Jecur>os. úo .::mamo. impossibihla o <~leridimenro 
do plctlo nos v<~IOJes ptelendidos. ;..ião oh;;la"nre autori:Z'ci o repa·sse. via eon\enios. 
para :\s>i,r0nc"ia Tc'.:ni.:a ·., [,lcn><iu Rural. ind,indo ..;:c-u,>pc·raii\i>mu. rio \al.:lr de 
R$ 727.076,00 ( Screcenros e vil1fc c sete lnil c ~<:lenta e seis rc<~is) que constituitá 
com r apat~ida _financeira ao projeto objcto do pleito cm pauta . 

. . 

JOSÉ EE~UA DO DE _(NDRADE VIEIRA 
1\linistro de Estado da Agr_icultura. do 
Abastecimento e da Refonna Agrária. 

Exmo. Sr. 
NEUDO RIBEIRO CAMPOS 
Go\emador do Estado de Roraima 
BOA-YISTNRR 
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A \lSO ]'\o IIU3:9S Bon \'htn ·R~. Ui r! c mm·fo de 1995. 

AO cmnprim~ntar \'o~!-'3 J~cL?J~·nci;J. kn.ho a ~atisHfçfio ciC" em:mrliuJ,~r a ruh.·xa 
Expo.-iÇ5o de.~ l\.1otivo,::._ (jU~" trntn n~ IIIJU! t"Siralé'sin p:1.J';]. a promoç~o do ci::-Jo;o:..·nvolviUl~JJIO 
nJral do E~t;:sdo d>! Roraima. eJn ba.o::.;o nuto-~u!ff~ntaôn. 

A ~xl~?nsão nu·' ctmfimra s .. ·ndo 11111 m~lodo dt." h aL•afho qne, !;;C admiuistrarlo 
~fica::menfc>, llll'l!ior nl~ndl' '-'-' prop6siio, ik• :l"l:Í~tir e engajar o pequ,·no prn•Jutor 1ural. 
&"ohrc-ntdo o~ JJmrgin::tli7.ados. no proct"·s~o d~ ch:;. .. ·Hvolviru!!uto. Da mt1'~ma fcrm;w. a 
assi~têltcia técnica Cl1tlf•titui um r~.~c:•u·so ~(·m. o qtwl p1 uduror .. ~s twpre-t:·lJ~kdore-:;; ·L .. c-om 
caractorí"ticas empr~~:u-iais krão difkuldad<"s rm alcançar a dicácia quo o n~gócio 
agmp ... cufldo da aJualidad,• impô~. 

O Est<ldo de Romiina, d~ul· o das cúndiçõ~s looj~ t:'XÍskutes. <: qu~ >!l.o 
f:worá,·~is ao des~nvolvimt'nfo •grop~cmlrio. o~tií oriontando s.>u Progr3llla de Extrnsão 
Ruml '' A<sisf~ncin T"cnica nwu ~nfoqill" novo. que envolve uma combinação de exli'tisflo 
nn·al pública aos Úlai.s carE"ute:s: e uma a.~sist~ncia técnica 1erceirizada·ucs ptodufores c·om 
cnpacidad~ dl" reoposta no nmis cw1o p1'37.o, · 

É Elrav~s &st~ prO,!;J'ai!Ui priorif:ído, com rusto previ•tó 'pru-a 1995 de R$ 
9.00U.OOO,OO,, dos quais){$ 3.00o.tiolt,OO wnho ploleiru- a YoHa E>:cel;ucia. qu" o E.<l3do 
pr~l·:nd~.~ Iua..~inri?.Hr :=.:t.!Uf> re-s."UJI3rfo~ no mtm ·nlo rfa produçt!o e prodrifividMdt" dt:" grãosr na 
s'~ :,!;;d~ <' p1 odtlfiYidad~ do ri'b3nlto e, f;:ud:uw '~!mente. no a:uneu!o d~ r .. nda e melhoria 
de dela d~ ~ua população. 

Cé'l10 do l!(."3laJJh il!O ao P~"""''llle pll·ito. not .. d;•ment~ pdo n ande 
conlt~cÜwtu!o <1ue Vossa Exce-lência dc-f~m do m~:-u E.c::lndo~ agn1d~ço antecip:::damcnte. com 
pr-ot~sh)S dL• ~L.":\'ild~J con;.id~~·açfto. · 

r:...xJno. Senhor 
Dr. ,lOS!': E. A. YH:l RA . 
!\fi ui stro dM r'\ S!l·i l'U l!nra. A t:.a . .;J;:ci;;,.nl o 
~ R.:·f()~'lnrs Ag;~~U iã · I\1A .. ARA 
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EXJ'OSI(,'.:Í.O DE l\IOTI\'OS 

EXl'OSJÇAO DE MOTIVOS qu? trata 
do ph·ito de RS. 3.000.COO,qo .. ccmo 
çonlrqp~!dicb j~mh; ~o ~Lt\_A_R_A. ç9m 

ví:;l:.t..'" ao dt"~::.:nvolviml·nto dt> mn pro· 
g~ Hlll8 de- t\.!::!Úslên<.·ia Téc,;nicu e- Extt.-n
sà0 RllJ Hl nc E:::tndo d..:- Roraima 

00171 

O E}:f~du d~ Ror~rn~ lll~~::ar d~-·1·úd~_f:H.u r."!~1C"'JSÜQ h:t-r·itO~:i.~:l ~r..~ 230.104 Km7~ 
t:·ncont.ra-se dian~l? d.a di'~=:dic de ter que- d\·F~nyo~Y~~--:~€" s._..m -~ ~xploraÇfig de- f'Uas riqne?..as 
nntnrais dt' cru·t\tl;'r econõn~i~~: t."lll t'ru'.!i?, prin~iJ~nJn_l;;o:t_Jte, d~~ cjU;t" ~(lflltmfe: ~4~·& d;.o:Gsn árÇ:n ~ 
p:"·sfv~l d.- exploração ag:op;cu:íria. , . 

Org:miFmos ft-dt-rai!:: ligados ã:o '11Jc-stõ;. .. s ind(g.t~nas~ i10re-stais ~ de mi."ÍO 
ambiente reivindicam 66~·ó da áre~ do Estado, s::-ndo que- os 1 O~f. r~stnnh'"s rc.fe-re-m·s;o·_ a 
áreas .luundávl.•is e a m:wiçps:, rorho~Os. .~t~~)no. as :'t.r~~ passiveiS: d~ ~xpl.or;'lç::\o 
:;gt·op~<·ufn iã; 12lllo no •'lavrado'' como nn.• á~~s. ~f col>milra· 11ore~tal; ~stao c.:.nstituidas, 
em g;J"'?Jldt:> parit<c POi i:v:v~ fr;.!g,·_is "14'? T':"'}IlV~·t=-m ~~:'-:-ci3lltahiJi(~ad~ p~ Ó .. s~U Jilmll?jo. 

A gr~mdê" !ilaioria d?s <"~gri\""lll1o'rt-S pre~enle; · -.?m Rornima.. no t>nt:mto~ é 
cun>tituida d~ t!ligt_autes cl~sc«pitali7~~clos ~ s~m o sufici~Iit~ ~ conh,dm~uto l<~~uológico 
ri>-qu.;.·riôo pe-las p,~cuJial"irlad~_s .dQ E~1ado. rc-Suhm·Jdo num. ~1ut1dro oude. embora cinco 
milhões rlt.~ h~cftJ.n.3'5> prestl2'm~t"t' ~ ngropt"'cuári~ P.'G-:-tado impoz~a ptaticnrn~utt.'" tudo. 

- .... ., ... . . 

Proje-ções do fi1llli"o dão cotJ!a de ·qut.""!' m<mh'"n;lo·se- as ct ·díçõc-s a!u~is, em 
1995 o Es1ado produzi. i ap<>nas 8% do foijllo c 18'<·;, do Hlilho n•ces,~~·io à ""' dom~ncla 
intenta.· ~!. .... ndo c1u~ ali?- Hi:. .. ~mo o arroz s""'ni iuh"Uficit'"nte. 

A t·upnu·n do "ciclo da mi~éria'~ que· st~ ~ncOhtra iu~talndo no meio 1111-al 

rorajme-nse-, o qual é- constituído d~ rE-cursos nnturnis t-xi_gt-01.;-s_ e-m man~jo e- de- hom~m 
despro,;do de c-api1nl e conJte-cimc:nto tt"cnológico, initia .. s:::- por wna nçào eficaz dt~ e,;;t~nsào 
mral ~ assist$nçia técnica. 

S~rn uma aç:io <f<tiva do organizaçllo dos proc!'IIOr?s. qu? por COII>.;eqil~ncia 
~ or,gat~1zem suas p1·opdednd~s ~ suru; produ..-ôes, p~!l'etua-s,• : dependõuda do um goYemo 
qn.a-~ mcap37.. d~ ah.,nd'l?r a toda.~ a~ d:?mand:t~. m::t~ f::-.zo?mio·~? pri"s~nh· d~ maneira difu!':a. 
d('b(":;;tituufa ~ c.rnhi~·ão t" "nibl.~ ~' i11iti~tliva própt ia. -

A l"t:"nliclndõ.'"~ pois:~ do~ ~f::p·.:\ctm: n.~':rr.-p.:·cu~i,·To~ do E:::tad'o. -à ta::: d:-1 $:Üuaçno 
prc:;:l.'nle~ ~ ci~ pr~ocupaç{lo. --A rmniific:tç-:lo d·.·~~'='" c!u:uil-0 ço;:J:-·tirui um d:>:--a.ijo, (;<~ia 

;:;.uper::tçfio d.:-Y? =-•:i" hu:..t:trl3 tom a cnhi:..:'p<;!Io e :i hd(·~·ão d·: tnu Ut-\)d·.·lü p1 óprio. 
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L"'DIC'ADUJ<:t::> DA AGROPF:CFÁ.RJA RORAI!\H:NSE 

O ~spaço agrlccla de Roraima ~~1á ocupado por nproximadrun~ntc por 25 
m~.Jio9 proclutor~s nu·ci~. que prodn7•'1ll 73~·~ do ru1·o7~ por l.üüO propri~lfu·ios p~curu·isios, 
qu~ doltm 80'!-í• do r~h:UJho ~ por 10.000 f:miilias nu·ais que pra!icmn mim a"'icuHura d·~ 
subs.:ii.:t~ncia ~ · · -

São t-i>i.>fL-.: -10.000 H!lnflins Rproximadm:flt"'ntt' qu~ conslitu.:-m n pc.pulação rw ai 
estjm:.=:.da em 85.000 hahH:mt;o~. t.in~ e-xplor~1, "m m~:iia, 2~0 ·hç-d.::-.r-çor. por f.-unf!ia, gi"T:mdo 
parcos e dec-rt-9Ct-utes exccdl:"nte-9 con1erciali.:.á\·e-is. 

D" .c. ..... " •o'"' ~.,. ...... .,.,. .... do r;-•. f .... A ..... tA q~ .-..,: '~;11: ... (' A.a. ... ~ ... , ........... } t::on.!, (,.o ILI 4-li>.n o. oül '-''-Ut•uuc.o. .z....,,•u•u ... \._,.~,.J u.• U\.i\.0 ......... u-.\oua .. o uv, v .. ...._ 

conRid~rada_~;: ;:~prov'."-itàvei~ para--tJ agrope~·mlria (~,97 milhõe~. t:t~ h-?clru-es) ~, d.;-!#as .. np~nas 
18% e>tão séudo, h?jP, efl'liv!uu<,nte <->.pioradas, ou •~,ia 890 1nil h<·darrs. 

Dess~s 890 mil h.;ocl!lrt"s, n~o mais qu~ 20 mil hc,ctru·~s v~m St'ndo <"'-l'lorados 
para a p; ··•dução de alim~nlo~ wsetai~, cttia prodntiviclad? do milho e oo f<>ij!lo giram <'III 

to1110 do &00 e 350 Kglba, respecliYrun~nte. · · 
D~ntre os; pequ~nos produtor:·~. Í!J)I'oximodnm<-nh 1 õ% d~ •eu ioinl d<."~tncn-se 

por explorar 15 hectares. em média. com :ogropecuária, e si'lo <..s qu<> <'"fetiv:unente geram o 
maior Yohune d~ cxced~ntes comc'Icinlizávei9. 

É estimad.~ qu~ ''xi~trun nproximnd;un,•nt~ 1.000 p: .. ,dutore;, com •·ssa 
c;,racft'rf~fi~ ~imbolizrJJdo uma e'conomia ·1ré'-c;~pitalisfa, os quc:is reveh=un vontade- e 
disposiç: ·:>em crcsc<."r" romper com o ciclo<., polsr<"za a que e!>!!lo suf,,},etidos. 

A ~~·icultu:·~ d·3. r•;o,2.rc(l..r~ .. r·'o...t-3......... o3o.i ..... 1 .... 1 ... a rn-t: ......... l\~ .... .3o .,< ...... ,v·••'*o•·o3o~ A .. ""z!;o" ... ~<o.' ' UU H '-"''~ I&U:" \,a ~\.'V .1•' <.U.~" Hl I•·~~U,• .:..-• t'& ""'\,,'LIL I\,>&,< ....... 

ruroz irrig~dt>, que,. muna ár~a d~ 4.Zoo· h~c!ar•~, prodoz~m aproxim3d:un~n!e 19.000 
ton~ladas, o <JU~ l'opr~senf;. 73~ú Ja produç1i<> ~slndual d? wroz e 64% d~ toda a pro•lu~ão de 
grão do Estado. E cousid~J-ada :ír~a dinâmica do ~etor. · · 

A explor:tção d"' m•rcado - iradicionai, ~· traduz <'ln l<nno~ aproxi1nado~. 
por englobar 1.000 pecu::u·i8la: que, tunua· &·~a de 820.000 h~ct<n es, e-,;ploram 280.000 
bovinos. com lotação que varia • ~ 0,2 a 0,6 cabeça.por h•'chll'e, baixos lndices de n~alidade 
e desfi'Ute ~com wtimnis arin.~indo 2S(I quilos aos 4 anos. 
~ . -..-~ .... ,. ....... 

ANTECEDENTES TÉCl'<'lCOS- ORGAJI<'l7-<\CION.US 

A e>..i0nsfio nnul ~ a a::f"i:::tf?ncia orgmiÍõ.Itivr- dos produ1ores turais cn1 
Roraima tem -.;ido nmrca<:b p~la d<>scontinnidade, (v•er •~jR iusl.itu~i<:'md on prognumíHca. 
!esuhando no dc•>c•·~dito do gowmo pru·n com os l~cnicos ~ d~•k~ pru., com os J'l odulo•·"" 
nrr:.1s. 

Num pt'rfodo de praticrunonle cinco m1os a el;lmfura dl' :v;~ist<'ncia ao 
produtor nll'lll passou por qualJ·o grnnd~~ b'llÍ•ofonnoções, ~~t~<lo que de- I 987 a 1992 ~ 
ASTER-RR trru••forrnou-se em EMATER-RR,.que transfi>nnou-se <'JII FADER-RR, qni! foi 
eJo.iínta e substitulda pelo DA11'ER da SE.bo .. AB, que é, hoj~. a unidade com a 
responsabilid~d~ da <'xl~n~ão rural do &.tado. 

-O servidor d;' ~s~ist~nci?. t~cr:ica ~ .;o)-=1~·n~ão nrr::! deo P..or..o:Uma, qu~ e-m 19.88 
coutava com 217 &<>rvidore~, ~;;tá r~du:;.ido, hoje, a rrpruxim,.d:ulleul~ 50 s~r':idm·es 
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conNntrados na capital do Estado, qr.1~ p\'nnil~m estimar li'-'~ não mais d~ ~')o do~ produlor~s 
n~rnis est<-jrun ~-·ndo a!~ndidos, d<- tlUllJeim precf•·in, P·'la ~stmfuro e>todual. 

Ainda do ponto d,• vi>la iu;;lilucion&l. o alttrdiur~l!lO ao produtor wm •~ndo 
pt>?judicado pda~ ~11ce.sivas trocas d~ commrdo na s,•cr~taria d~ Est.~do da Agricultr.u-a " 
Abn~>1edmento • SEiiAB, pois no p<"ríodn compre<"nd'do entJ·e 1991 e 1994 n mesmo tew à 
sua fr~>nte cinco-~~cretários de i!~lado. 

No ClliifPO jlrogrmmítíco, as iníciafi\·as de rromoçilo dE> de~E'I!Volvimento em 
base llllio-sust~ntoda têm Aido .:ompt·ometidns pelo binómio <l<'p<"ndência'pnl<-maliAmo, o 
qual entontra->e profundam.-nt.- a~r.úgado na tultura roraimt>m'"· A politica pralicada pela 
SE.AAB, portanto, tm~ sido de carai~Mics. predomiuantem,•nt<> nssi•t~ucialistn, o que tem 
levado os produtore• a org;\nizarem-se ap• ·nas pw a r~ivindi~:u· donativc>&. 

A ~i~u~ção supr.!d!ada de' ~ri ser ITV~rfida dt:rro.nte o m~u Gov~rno. P?u""3 
fanfo, jé det~nninei a re.-~1rutura do D<"pattrun.,nto de A~sist~ncia Técnica, Pesquisa e 
Ext<-nslio Rural • DATPER da s~or~taria de Agricullura e Abam<'cim~nto • SEA.AB, visando 
dotá~lo de :1.6 Casas do Pt·odutor Rural distribu!tlas no int~riór, envolwndo um contig,>nte 
fimo;ional .deo 16 l~cnio;o~ di" ní~-el ~upmor, 30 técnico~ ~g~icolas e 10 agente~ de eld~nsão 
nu·sil, pm·a o.dum· jmdo às 10.000 fmnflias t-w-ais. . 

Por oufJ·o lado, o Gov~mo dco Rorní1•lll já m ;ntém conv~nio de coopemç~o 
com a EMBRAPA, •rlr.tvês do s"i Centro d,. P~squj.,, Ag~·oflorestal de Rnraim?.·'- CPAFiRR. 
que conta· com wn consi~tente acervo d;:- tecnolo.~ias< locais vollad!IS a agropecuária e 
g~radaí! aó longo do~ úllimos 13 anos . .-·.ssim, tom a ll•tiçtfncia Técnica e Eldmsllo Rural 
direcionada para o Jlo.><lueno J•rodutot· . a A~~i~têucin Tfcnica d~ let·,·eiros para m~dios 
produtores espua-n a reve1 s5o do quadro alé agora exi!<lonte. 

O ~ST.\DO MODER'IO, A EX TENS.\ O RURAL PÜBI.JC'A E A TERCEl!Ul.AÇÃO 

O ~arlc d~ Rcn~ima !;an; uma históri~ ~m ~~~ns:\o .n:rn!. Sua ;ostrofl...-a ~ s-:ou~ 
procedim..-nlo~ ~mm eousc•arrl~s .no modo;.lo concohido, finrurciado ffil grand~ pas1e e 
monitorado p<la •nliio existente Empresa Brasilei1 a de Aer.j,,tência T ~cnica e Elden~~l' Rural 
• EMBRAT'ER. 

Com o acelerado d~senvoh·imentt> da 'lgriculfurn, no sul do pai~ 
p.-incipalm'-"!lfe, a prn1ir dos m1os 70, a e>.1ensllo mrol público foi perdendo a sua imJlOJ1(arcio 
r.-!aliva, na medida em qnl' a política. de conce~sfto de cr~õito mral ensejou a estn•turaç5o d<> 
quadros iécnicos n)IB cooperativos e n instnlaçAo·de inúmer!lll empre~as de plmlt:irun~nto e 
assessoramcnto agrícola. 

&•a p~rda d~ importãncia rel:tliva no snl do pais, elmf;iln~nte onde a ""1.:-nslio 
tiu-nl ocupava posiç!io de Vllll~lmrdn, comprometeu todo o si9t<"ma, cuhrliuwrdo con• a 
... xtinçllo, de fonua traumática. da EMBRATER. l'··~judicou-se, assim. uniito, e•iados da 
federoçll.o como Roraima, onde o processo d,, desell\·olvim~nto <wo incipiente. 

Desd~ a ~dinção da EMBRATER e os coi!S<'qilente' desdo[,r:uneulo do 
ámbilo ~sfadual, a t"Xl<nl'l!o rural pública no Ebiado d;; Roraima •·•m passa:udo por di'• 'ínior, _ 
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qu<' ~ fiz~rmn ~inJm··~t·, hoje, num patrumu-.de módulo mínimo, do ponto ck ..,·isto 
organizacional. 

Ass~gurar que ~s~e módulo mínimo org:mizacional $\'jll adequado parn operar 
com eficácia é tnr~fo qu~ 9~ impõe com prioridade. Afinnl, do nmia d"' 10.000 fomílins._de 
produtores mrais no Estado, cujo rompim?nto com o cido da mis~ria paosa nec\'58arirunente 
pela nç!lo do eJ.1ensionista, como ·agente educador e orgrutizodor. 

Fot• <>ülro lrsilo, é e;;tim;;do que ~xi•lr.m no F..>llüdo apt·ol\imo.d,;mef•le 1.000 
produtor<'s •Irais, umitos dos quais beneficiário~ da t>:>.1<'nsllo nwal no pas~~ 'o. quE.' se 
enco.1U1;;n •• wn pnlwnar ch!l.'ltado d<' "pré·capit .. llsto ... Silo Jlrodntotes qu~, •·:udo ~·~us 
polendais de~p\'rtados. rvdanmm 1Jor uma assi~1ém:ia t<icnica mais poutual e mai~ intensiva. 

. Enquanto a exfen$áO rural deva ~er ex•cutada p~'o. org311i.;~no e!'ladual 
próprio, de~c~ntralizando·o na medida do po~sl\•el, para que oa t·•wticlpio~ n>;•tllll31ll-IIO 
paulalin;uneote, o gowmo qu~r val~r-se da lerteiJizaç:!o parn a pt..-slaçao d~ ro;sistffit>ia 
t~cnica ·no~ produtore~ "pt·é·cnpitnli•tru:''. · 

O n;cun;o da "l<rceirimçao~ •urgiu à luz da con<eilo mod~rno do qu"' Sl'ja 
romper. 'li'adic:ionahneute 5e \'nlendiR que qmmlo rmtior fos~e detenninada <"stmlura maior 
seri o o poder detido pelo s~u cotpo dirigente. 

- .<\s estruturas governamentais tJ·adi< ionais n!lo constilulam ~xceç!lo !l regra 
Sob o argumento di!· qut> a ex.cuçlio de determinadas- açb~~ não podma se-r delegada ft. 

terceiros, o Ei:t&do elllrutw·ou-se, cre~ceu, inchnu e, finnlm~ule, agoni.m como ex~culor. ' 

Ao Estado comp~te induzir, i~centivm·, nonnalizar E- ass~>gtu-ar o cun1prim<'IIIO 
do eslab~>leéido. · 

· Nl\o se ""!'"~ p~:>i~. do Es!~do, que o m~~m<> s~j11 inibid<>r. quer '•j:t d:t 
runbiç~o do p.-o.JuiOl' 1111'31 [J( 'a prutÍ<'a do J' .1.~11lalisn't0 que ~t:ra (l:p~ud~rwin, <JII"f ~~ju do 
selor prh·ado pelo cr~< cimento de cporlnnidt<':l<" q•.h.' ofiiH'a 11 comp~l~ncia. 

. . Nãoltá porque,J:!l5 dias d~ hoje, o gowmo iu~orrer numa d·:~p~•a fiX~~ maior 
que a Jll'CessáJ·io pura dnr <'lm~ll'illl<'nlo IJ>: funçôt'l' dt> um e•lado mode1110. que Gllo dt- induzir, 
inc~nlivar "' nonnatiz.ar açO~s. A execução t~rc~iriíada ~ dimenr,ic>nada d.- fo1ma a nao 
comp1·omelt-r 11 capllddade de inve-stimento do F-"lndo e a de mrurutenÇ!!o, em condiçOes 
adequadas de· tr:.balbo e d<> ser;iços <'~senci:ii~ como o d~ cxtens.io n11·al. 

C:El\I l\m, HECTAHES COl\i GRÃOS 

O esforço do aluai sowmo .-slá dir;;-cionado no seutido d<' que o E~tado d~ 
Roraima J'nfSnrá, dos ntuais 20.000 .para 100.000 li~ctares cultivados com prodtllos 
alimenlano!, noladrunenl~> grllos. ar~ o final do f·: cuJo. 

A faclibilidade d"ssa mt>la, em quintuplicar rua :l.r~a cultivada '~ ml & que 
duplicnr sun produtividade, d~(OtTe dn· -conjunlta'll arual na qnnl Roraima se im~, c ·,endo 
d~~tacar: 
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• a exi~l~ncia de aproximadruuent· 2,5 milhlle~ 
d~ b~ctar~?s M ár~a d" c<'rr••do. d<> boa 
aptidão pam a "8''0p~cuária_ ct~ja t'~l>iomção 
nilo implica ·<'m d<>,"<~»lação florcslal E', 
pot1nnto, ~m impactos wubientais de 
e:-.p~?S!=fto; 

• o d·:>minio da; t~cnolngia para manejo do 
cerrado que possibilitn a ellplornçl!o de 
areal' d~ excelente loc:dizaçlio e que eram 
ccm;;id~rndas inaproveitávo.>is; 

• a bcn perforn:a;:ce da. ~cja q"J:. .. ,. intr~duzida 
em 1994 no. &1ado, apres..f!h:>u, m~~m~ área 
~ultivada de . :aproxinutdrunc:-nte 1.000 
b~clal·es, uma produtividad<> m~dia de 25 
sacas por hectare, como cultivo de primeiro 
ano; 

• o~ ?sforços que ~sHio s<'ndo t>nvidados parn 
vinbiliznr o calcário, d~ fonna que o hectm·t> 
cotTigido não ultrapasse liS$ 7.\00, o quE' 
colocaria 'Roraima no m~~mo patamar de 
n1~fo~ d~ oulr<.~~ ~~tarios' Pra~il.,:oiro~~ /J 

• a infra·<'Wühn·a de que o .Estado foi dotado 
nos úllimoto 4 anos. notadame-niE' eslrndat< deo 

peJ!elmçllo e de inlerlip,ação entre municlpi~ 
uegiO~s pt"Oduloras; -

• o !!Sfaltamenfo- do tre-cho Boa Vista I BV-8. 
fator de inlffifÍficaçllo do comt'rcio com 
V~nez11~Ja. quer Si.'ja como di.'nJand:tdora de 
grl!o9, quer seja como supl'idora d~ insuntos 
agrop~cu:Uiorr. 

• o petiil do novo mignutl.- para o &l~do d.
Roraima repn.·&~ntado, em parte, por 
produlore~ de órglioe ~m e...cala comercial, 
de outros e>11'fdoa. detentores, porlanto, de 
tecnologia \' algum capital, ~ que são 
alraldos pela pffillle>cliva de ampliarem Sllllll 

ár\'as e do intercâmbio c:oni~>rcial com a 
Veneznela: 

• a po~1ura governamental de reduzir, srn<fua1 
e confinuamenfe-, pro.~as ri\' 

cm:acterl_sficas P"!ernnl.iío1111:, de fonna a qu., . 
o mcenhvo da livre miciativa e da auto
~uticiência po99am ser desenvolvidos, 
mcorporlllldo grande parte das 10.000 
famflim: mrais no processo produtivo em 
blllle auto sttl'lenfada 

S!!o estas, pois, algmuas das condiçO•s que pr~-alecem, hoje, em Roraima. as 
quais rossibilitnm a audácia em cro.>scer, no memno lflllJlC em qué! denmndrun do• dirigenfes, 
d~ maaeira imt"•rdoável, 8"'oiÕI!I que a."~<<>gurem o creBcim.,.nto que a oportunidade el'lá 
oferecendo_ 

Uma d911 principRis g..-sfões, nesse sentido, é \'Íabilizar a exteru:Ao rw'lll e a 
assisléncia léçuiça, c:omo apresentada nest.a Exposiç~o de Motivos. Esses insfrumeDtos· s§o 
indjspensã.veis para a de'lllarrÍigem de todo o processo de desenvolvimento sgropccuário_ 

S~'á fdrllvéi dele11 que ·~e organizar4 a cl!lll~e produtora t'lll'lll plll'll, val:.ndO·ile 
da tecnologia e_;istente ..- de expe-dientes çonhecirlos .• aumeitfar rapidamente, enlre outros: 

• n produth·idad~ dó milho d._. 800 pnrn 2.400 
Kg·'ha; 

• a pmdutividade do leij~o d~ ~so para 700 
J<:glba; 

• o r~tidim~nfo boYino de 17,~ para 35,0 Kg d~ 
c:.ntelbalano_ · 

V~·Ge, ns~im, que a r..-tonmda da e~1en•bo rurnJ e nssi~li'n<"in tt'cni~n <'ln 
Roaima pode e deve ser feita d~nlro de tuna çfara visllo de objetividade e de mod~tnidade. 
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De ol>j~lividade quando a m.-sma se desenha parn o:trmprir tun ohjt'fivo 
esfrruésíco e bem dimermíonaclo; de modemidade qunndo a lllt'!llrul s~ ahre para pennitir 
par~eria. t~rceirização e alv m~•1oo prh·~ttizaçfto. 

Atenciosamente, 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Com a pala
vra o nobre Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, serei bas
tante breve porque, embora fosse o quinto inscrito 
para o dia de hoje - e V. Ex• não iem ne~huma culpa 
nisso, pois está aplicando o Regimento, que é extre
mamente generoso com as comunicações ditas ina
diáveis e com os espaços destinados aos Líderes -. 
só agora estou podendo falar. TenhQ um compro
misso, razão por que vou fazer da minha interven- -
ção mais uma provocação do que qualquer outra 
coisa Lamento até que os Senadores de Brasília 
não estejam· todos aqur, salvo o Senador Lauro 
Campos, por q·uem tenho grande apreço. 

Estou vendo na imprensa, nos jornais, na tele
visão, na Câmara e até aqui no Senado, e o próprio 
Jornal do Senado hoje registra aqui um pronuncia
mento do Senador Valmir Campelo a propósito do 
repasse de recursos da União para Brasília. 

Quero dizer que fui um dos constituintes. que 
votou favoravelmente à autonomia política de Brasí
lia. Não sei se fiz bem, hoje até me indago sobre 
isso, porque, naquele momento, e foi por isso que 
votei a favor da autonomia, havia uma espécie de 
consenso aqui em Brasília. Estudantes, professores. 
funcionários públicos, as chamadas entidades em
presariais de classe, todos queriam essa autonomia 
política, o que era perfeitamente compreensível 
como uma aspiração democrática. 

Esse meu pronunciamento também nada tem 
contra, por exemplo, a administração do Governador 
Cristovam Buarque. Conheço S. Ex• desde quando 
era Chefe de Gabinete do então Ministro da Justiça, 
Deputado Fernando Lyra, e posteriormente Reitor da 
Universidade de Brasília, e tenho por ele grande ad
miração, comg cidadão, como professor e como in
telectual. 
- Morei em Brasília oito anos, como Deputado 

Federal, e tive -o privilégio de ser companheiro do 
meu_querldo arTÍigo que agora preside a nossa ses
são, Senador Levy Dias. Depois de encerrar os 
meus dois rnandalos, fui para Fortaleza 

Quatro anos mais tarde, retomei para assumir 
o mandalo de Senador. Posso testemunhar, portan
to, o impaclo negativo que Brasília produziu em 
mim: a deterioração da sua estrutura urbana, sua 

-decadência urbana. !O cerlo que atravessamos pe
ríodos de grandes dificuldades, o Brasil empobre
ceu. Fala-se na chamada década perdida, a década 

de 80, em que os percentuais de crescimenlo, senão 
negativos, foram muito baixos. Os recursos escas
searam bastante. Isso é verdade. 
. Mas eu. que considero Brasília uma espécie de 
monumento muito mais do que ao gênio político de 
Juscelino, à capacidade criadora do povo brasileiro 
de plantar neste Centro..O:Ste· neste p~allo, uma 
civilização nova, me condoo com essa situação de 
Brasília. 

Acr9dito que pesa sobre Brasília ur:na e(lpécie 
de hipotética estética. _Quer dizer, ela também é um 
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monumento a arquíterura, a oe1eza, a cnauv•oaae ao reito automático de Brasma Questiono isso. Podia 
homem, a sua capacidade de criar coisas novas. No até usar um ditado popular do Nordeste: "quem não 
entanto, até por ter morado aqui por algum tempo e pode com o pote, não pega na rodilha". Quer dizer, 
gostar desta cidade, por residir aqui agora novamen- se não há condições econômicas, financeiras. tribu-
te, custa-me muito constatar isso que chamo de de- tárias de se ter.autonomia, é lógico que essa auto-
cadência urbana de Brasília nomia passa a ser uma ficção antes de qualquer ou-

Nesse sentido, essa é uma questão que penso tra coisa · 
ter sido tangenciada Ainda hoje assisti, numa das Queria que nessa discussão analisássemos 
cadeias de televisão, creio que foi na TV Globo de essas teses com profundidade, com espírito públic:o 
Brasília, a um debate entre o Deputado Moreira porque eu moro aqui e me preocupo com isso. 
Franco e o Deputado Agnelo Queiroz, representante Penso que o Distrito Federal é mesmo a Capi-
de Brasília na Câmara Distrital. Ninguém tocou nesc tal do País, é justo até que ela tenha uma estrutura 
te ponto: será que essa autonomia política é campa- melhor, que tenha até um certo status como cidade 
tive! com a autonomia financeira? Quer dizer, invo- porque merece isso pelo fato de ser justamente a 

· ca-se em favor dos pedidos de recursos, de repas- sede dos Três Poderes e a Capital do nosso País.· 
ses, que Brasflia não tem recwsos que permitam o Sr. Lauro Campos - V. Exª me concede um 
manter a sua máquina. a sua estrutura, e aqui há aparte? 
embaixadas, aqui estão situados os três poderes. o SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Senador Lauro 

O Deputado Moreira Franco falava, por exem- Campos, com todo prazer. 
pio, sobre autonomia. Se o Governo Federal, se a Queria- atrasado pelas sucessivas comunica-
União paga as polícias, política militar, polícia civil e ções inadiáveis e tendo um compromisso - pedir 
outros servidores; nos casos das polícias, isso não apenas brevidade, porque penso que esse é um de-
tolhe, de certa maneira, a autonomia do Governo do bate que vai continuar, mas faço questão de ouvi-lo, 
Distrito Federal? Não é, de certa maneira, uma res- só pedindo concisão, brevidade pela.premência do 
trição a essa autonomia política do Governo do Dis- tempo. 
trilo Federal? Será que andamos bem? o Sr. Lauro Campos - Procurarei ser breve. A 

E não vejo nessas minhas argumentações ne- preocupação de V. Exª, nobre Senador, parece-me 
nhum outro tipo de motivação da minha parte, por- que é resultado de uma visão e de uma lógica que 
que isso me deu chances de ter companheiros como • foram além da minha eompreensão, porque, real-
o Senador Laura Campos, que é um homem sério, mente, com autonomia politica ou sem ela, a Capital 
dedicado, cumpridor do seu dever, que sustenta Federal apresenta os mesmos gastos, as mesmas 
com coerência suas posições politicas. Não eS1ou despesas. Não há um aumento enorme de despesa 
discutindo isso, porque entendo que essa repre- apenas porque temos aqui governador eleito pêlo 
sentação é cabível, necessária e importante. O que povo. E o que poderia haver de economia e de en-
pergunto é: por que ninguém tem coragem de lance- xugamento seria apenas a Assembléia Distrital. Des-
tar esse tumor, de colocar o dedo na ferida? Será se modo, não me parece que, por esse lado, possa 
que essa autonomia foi boa para Brasilia? Será que haver qualquer prejufzo na autonomia politica de 
isso não veio em detrimento da sua infra-estrutura Brasília. Sua autonomia financeira jamais existiu. 
urbana, social, econômica? Será que eu e o Sena- Brasília sempre foi um custo que reagiu sObre o Bra-
dar Valmir Campelo, à época Deputado Federal, que si! produtor, sobre São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

votamos a favor de Brasma, da autonomia de Brasí
lia realmente agimos de acordo com o interesse do 
Distrito Federal, do seu povo, da sua gente? Aquilo 
não era mais uma ressaca do período autoritário do 
que propriamente um gesto racional que estávamos 
praticando? · 

Ligo o aparelho de televisão e vejo a propagan
da da Câ01ara Distrital, da Federação das Indústrias 
de Brasília "Repasse já, é um direito nosso". É um 
direito de todos: é um direito de Roraima, do Ceará, 
do Rio Grande do Sul, só que os recursos são fini
tos. Náo é possível se estabelecer isso· como um dic 

Horizonte, sobre o parque industrial, por meio de en
comendas, de um mercado novo que se criou aqui 
neste Centro"Oeste. Então, houve efeitos positivos, 
do ponto de vista econômico, como o aumento de 
tributação que Brasília permitiu o aumento da produ
ção em determinadas áreas. No entanto, nossa re
ceita iocal - e a culpa não é de Brasma, mas dos mi
litares que não permitiram a industrialização, com 
medo de haver a sindicalização e de se transformar 
Brasília em uma cidade tão turbulenta quanto o Rio 
de Janeiro. Devido a essas questões de segurança 
nacional, não se. permitiu que Brasília cresces_se. 
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Agora estamos com uma taxa de 15% de desempre
go justamente por falta de recursos. E o- Governo 
Federal. ao que me parece, deveria apenas obede
cer aos dispositivos constitucionais nessas três 
áreas a que V. Exª- se referiu - educação saúde e se
gurança - e viesse suprir Brasília com os recursos 
de que esta cidade necessita. Como V. Exª- gosta 
muito de Brasília, é admirador de Brasília, residente 
nesta .Capital, penso que V. Exª- deveria somar a sua 
voz, voz de sabedoria, de ponderação; no sentido de 
que pudéssemos suprir parte das deficiências des
ses selares importantíssimos. Infelizmente, temos 
visto ·serem frustradas as nossas esperanças de 
conseguirmos a tempo e a hora esses recursos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Senador Laura 
Campos - agora vamos ter um pouco mais de tempo 
porque a audiência foi adiada-, eu queria dizer, com 
todo o respeito que V. Ex~ merece, o seguinte: ob
serve o pequenino EStado de Sergipe do nosso Se
nador José Eduardo Outra e o meu Estado que é 
considerado pobre. Esses dois Estados pagam a 
Polícia Militar com poucos ou muttos recursos. Não 
há como pedir que a União pague a sua Polícia Mili
tar, que pague a saúde, que pague a educação. 

Se, realmente, não há geração de recursos 
para o Distrito Federal, como até talvez pelas razões 
que V. Exª- apontou, como, por exemplo, que não há 
industrialização, que não houve geração de empre
gos na região e, portanto, a renda tributária é baixa, 
vamos, então, aceitar esses argumentos. 

Se é a União que banca os custos, talvez fosse 
muito mais justo, muito mais razoável que continuas
se como Distrito Federal, como em muttos países, 
em que o governador, ou prefeito, é nomeado. 

Tenho lido nos jamais críticas ao Governador, 
fettas pelo próprio PT, no sentido de que ele transige 
com o Presidente da República, que se amolda ao 
Presidente da República, que não confronta o Presi
dente da República; enfim, que ele se submete ao 
Governo Federal. 

O Governador Cristovam Buarque deve enfren
tar uma situação muito difícil porque ele precisá des
se diálogo - diálogo que ele mantém respeitosamen
te, conservando as suas posições -, mas que, mLi" 
tas vezes, custam-lhe críticas porque justamente ele 
precisa estar sempre negociando essa transferência 
de recursos, já que os recursos dos cofres do Distri
to Feder~ são insuficientes para o pro)limento das 
suas despesas e a manutenção da sua máquina ad
ministrativa, por mais duro que ele seja na realiza
ção dessas despesas. 

Posso conceder a palavra ou ao Senador Val
mir Campelo ou ao Senador José Roberto Arruda, 
que estão pedindo apartes. 

O Sr. Valmir Campelo - O Senador José Ro
berto Arruda pediu a palavra primeiro. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Então ouço, com 
muito prazer, o Senador José Roberto Arruda 

O Sr. José RobertD Arruda - O Senador Val
mir Campelo, o mais antigo aqui no Senado, tem o 
privilégio de fazer o último aparte. Senador Lúcio Al
cântara, em primeiro lugar, infelizmente a discussão 
realmente não poderá ser tão longa quanto desejaria 
porque fomos convocados para uma reunião da 
Bancada do PSDB, que já começou sem a nossa 
rfpença. Em primeiro lugar, faço minhas ~ pala
vras do Senador Laura Campos, com as qurus con
cordo integralmente. Em segundo, quero dizer a V. 
Exª o seguinte: o Distrito Federal foi criado principal
mente para interiorizar o desenvolvimento nacional. 
Pelas razões que o Senador Laura Campos expôs e 
que me parecem claras, o Distrito Federal ficou cer
ceado de buscar vocações económicas próprias. Os 
problemas existem, e qual é a solução? A solução, 
que é consenso entre todas as correntes do pensa
mento político do Distrito Federal e das pessoas que 
gostam desta Cidade, é a de que o Plano Piloto seja 
preservado na sua concepção de Capital e que as 
cidades satélites ·e as do entorno tenham vida eco
nómica própria Para que o Plano Piloto seja preser
vado como Capital, para que não haja a tentação de 
se fazer uma fábrica de sapatos naquele terreno va
zio, ao lado da Catedral - o que geraria empregos e 
impoatos -, para que não seja cobrado IPTU dos 
prédios da Adroinistração Federal, há um cuato. No 
Brasil, como em qualquer outro país do mundo, a 
Capital tem um cuato, que está hiatoricamente men
surado e deve ser repassado por meio de um fundo 
constitucional, que independa das relações políticas 
entre o Governo Federal e o Governo do Distrito Fe
deral. E as cidades satélites e as do entorno, tendo 

vida económica própria e incentivo económico para 
buscarem as suas vocações próprias, ao longo do 
tempo, diminuirão essa dependência que hoje têm 
do Governo Federal. Os problemas urbanos a que 
V. Exª se referiu· não_ são localizados; são muito 
mais conseqüência das desigualdades regionais 
deste País e da falta de reforma agrária e de desen
volvimento regional, que provocam o inchaço das 
grandes cidades brasileirãs. E Brasma.não é exce
ção. Por último, Senador Lúcio Alcãntara, é preciso 
relembrar aqui a célebre frase do Presidente T ancre-
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do Neves que dizia: "Na minha vida tenho visto mui
to cidadão é:assado, mas a primeira cidade cassada 
que conheci foi Brasília' Se defendemos o regime 
democrático, temos de defender também que em 
qualquer unidade da Federação haja autonomia polí
tica Brasília não pode ser exoeção até porque tem 
de ser exemplo. A busca da autonomia econõmica, 
esta sim, tem de ser discutida. Brasília, ainda está 
mal resolvida, institucionalmente. Apenas o custeio 
da segurança pública está preVisto na Constituição. 
Os recursos para as áreas de saúde e educação de
pendem de repasses voluntários. É preciso mensu
rar, Da mesma forma que há o Fundo de Participa
ção dos Estados e o Fundo de Participação dos Mu
nicípios, é preeiso calcular qual seria, por justiça e 
por razões his1óricas, o Fundo de Participação do. 
Distrito Federal até para que, com ·ele, apenas não 
se proceda ao pagamento da folha de pessoal, 
como acontece hoje; mas, tenha recursos para in
centivar o desenvolvimento económico e fazer com 
que Brasma, ao longo do tempo, diminua a sua de
pendência, mas continue cumprindo o seu papel his
tórico que não é apenas o de ser capital, mas princi
palmente o de induzir o desenvolvimento econõmico 
no Centro-Oeste brasileiro. 

LÚCIO ALCÂNTARA - Senador José Roberto 
Arruda, É, sempre, V. Ex"< um argumentador muito 
brilhante e muito capaz de mobilizar idéias em favor 
das posições que sustenta 

Sinto-me muito à vontade para· falar sobre isso .. 
porque, em Brasília, não faço politica. Tenho o privi
légio de ser um cidadão que mora nesta Capital en
quanto durar o meu mandato de Senador. Portanto, 
não tenho um interesse político em Brasília Falo 
muito mais como pessoa que quer bem a esta cida
de, que tem uma simbologia muito forte para o Pais 
e que está sendo, em muitos casos, vítima de des
virtuamento com o que não concordo. Posso até es
tar errado, até porque não sou dono da verdade. 
Penso que o debate é bom, porque posso também 
me convencer e mudar de idéia, até porque não te
nho uma certeza absoluta sobre isso. Como um dos 
autores da emancipação política de Brasma - privilé
gio que divido com o Senador Valmir Campelo -, 
preocupo-me com o que se seguiu, como um pai 
que viu um filho nascer e crescer e que se preocupa 
com o futuro dele. 

Sugere V. Ex" a criação de um funÇo constitu
cional, mas de onde tirar esse dinheiro? V. Ex~ tem 
sido um vigoroso guardião, por exemplo, do déficit 
público. Diz sempre que temos de acertar essas -
contas - com o que não concorda muito o Senador 

Lauro Campos, que entende haver um rigorismo ex
cessivo olhando só a parte fiscal. Não estamos ven
do nada e estamos caminhando para um futuro mui
to incerto e muito injusto para o Brasil e para os bra
sileiros. Então, como agora vamos tirar, mais dinhei
ro de onde ele já nã,o existe? 

O SR. Valmir Campelo - Senador Lúcio Alcân
tara, V. Ex• permite-me um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex", Se
nador Valmir Campelo. 

O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador Lúcio 
Alcântara, quero parabenizá-lo porque V. Ex• traz ao 
debate ul"[l terna em cuja discussão preCisamos nos 
aprofundar. Rco feliz porque V. Ex•, como eu, parti-

··cipou ativamente da Assembléia Nacional Consti
tuinte como Deputado Federal. Assíduos, participa~ 
mos da elaboração da nova Constituição do nosso· 
País. Tenho absoluta certeza de que aqui não se 
discute, absolutamente, a parte da democracia V. 
Ex• não está levantando o problema de eleições de 
representantes, porque, como democrala que é, 
sabe perfeitamente que precisamos atingir uma po
pulação politizada, conscientizada, esclarecida, que 
também necessita ter seus representantes em todos 
os níveis. 

V. Exª levanta a questão da autonomia do Dis
trito Federal, e a discute com muita propriedade. 
Também me preocUpo, nobre Senador, porque te
mos de gerar receita;_ o que depende do lado criativo 
do governante da· cidade. Podemos fazer alguma 
coisa na periferia do DF, na região geoeconõmica de 
Brasília, como também nas cidades-satélites - onde 
existe_ área para isso-, com a finalidade de até mes
mo frear a migração para nossa Capital, instalando 
pequenas indústrias e agroindústrias nessas regiõ
es, com a idéia precipua de interromper a vinda des
sa leva de migrantes para o Plano Piloto, que é o 
centro de Brasma Estamos sempre a cobrar essa 
criatividade do gÓvemante de Brasma, inclusive por
que absorverá essa mãcX!e-obra ociosa que está 

em tomo de 18%. Comungo da mesma tese dos Se
nadores Lauro Campos e José Roberto Arruda Sa
bemos que Brasília tem um custo, como ocorre com 
as cidades planejadas para serem as capitais de di-
versos países do mundo. Esta cidade é o espelho, a 
vitrine de nosso País. Aqui alojamos os três Pode
res, recebemos o corpo diplomático. Por tudo isso, 
há necessidade premente de transformar Brasilia 
em urrt pólo irradiador de desenvolvimento, principal
mente para as Regiões Centro-Oeste e Norte, sem 
que seja, somente, a Capital da República. A_ União 
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precisa estar sensível a esse aspecto. Devo dizer a 
V. Ex"-que fui o autor da emenda que fez com que a 
União fosse responsável, na parte de segurança pú
blica, pelos recursos para o Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar e Polícia Civil do Distrito Federal. Em 
1992, quando se pretendeu fazer a Revisão Consti
tucional, apresentei duas emendas criando o Fundo 
Constitucional da União pará o Distrito Federal, por· 
que entendo que Brasília é um projeto, como a Su
dene, a Suframa, como qualquer outro, para ser a 
Capital do País. E ao apresentar as emendas, eu dei 
algumas fontes de receita mais interessantes econo
micamente do que as trans'~rências minguadas e 
pingadas da União para o Distrito Federal. De forma 
que, no momento exato, com mais argumentos e 
com maior tempo, vamos apresentar nossas suges
tões, e tenho certeza de que V. Exª, que foi deputa
do estadual, deputado federal, prefeito, vice-gover
nador e que é bastarrte identificado com a comuni· 
dade do Distrito Federal, vai nos ajudar, porque é 
um morador da cidade, e nós o consideramos o 
quarto Senador de Brasília V. Ex~. como cearense, 
sabe que defendo muito o nosso Estado também. 
Estou certo de que vai continuar a nos ajudar, por
que, quando da autonomia política para Brasma, V. 
Ex~ nos ajudou muito, fazendo com que Brasma alin· 
gisse a sua maturidade política, com as eleições que 
hoje temos aqui no Distrito Federal. Era com estas 
palavras que eu queria saudar V. Exª. Tenho certeza 
de que vamos encontrar o caminho que vai nos levar 
à autonomia financeira de Brasília 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA • Senador Valmir 
Campelo, o aparte de V. Exª foi muito esclarecedor 
no sentido de que se precisa encontrar um caminho. 
Sou morador de Brasma, gosto de Brasflia, tenho fa.. 
miliares aqui, mas percebo qiJe a cidade tem se de
gradado do ponto de vista urban~; há uma d~n-, 
cia visível, principalmente para m1m, que passe~ qua· 
tro anos fora e voltei. 

·· Volto a dizer que não estou movido por ne-
nhum tipo de interesse político. Respeito muito o go
vernador Cristovam Buarque, acho que S. Exª está 
fazendo coisas ótimas, como o programa da bolsa· 
escola. O problema é estrutural. Se V. Exª estivesse 
lá estaria enfrentando problemas muito graves. Nós 
~ncedemos uma autonomia politica, porém, rocio há 
base financeira para isso. Contrariamente ao que 
pensa o Senador José Roberto Arruda, que infe!i<;· 
mente não está aqui, Brasília cumpriu a missão CIVI· 

lizadora do nosso sertão. Brasília carreou, para este 
Centro-Oeste imenso, recursos financeiros; infra-es
trutura, recursos humanos. Brasília cumpriu muito 
bem seu papel. 

Agora precisamos pensar como aquacionar 
este problema do ponto de vista do interesse de Bra
sília e do interesse nacional. Se os brasilienses e 
seus representantes políticos alegam, em lavor de 
mais recurso~ para a cidade, que Brasília hospeda 
embaixadores, congressistas, isto tudo é renda. O 
Senador Laura Campos deve saber, porque é eco· 
nomista, ainda que eu não tenha dados, que a renda 
per capita de Brasflia é. uma das mais altas do Bra
sil. É bem maior do que a do Ceará 

O Sr. Valmir Campelo • Mas nós somos pena
lizados, nobre Senador. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA ·Aqui há miserá
veis, pobres, humildes, desempregados, deserda
dos, mas há pessoas· com aita renda Então, não é . 
bem assim como dizem. Há um ónus por hospedar 
essas pessoas, mas há também um fato positivo, 
que é o que esSas pessoas trazem para cá em ter
mos de renda, de gastos, dispêndios. Temos de fa
zer essas contas olhando os dois lados da questão. 

O Sr. Valmir Campelo • Mas, veja bem, nobre 
Senador ... 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA • Pois não, Sena
dor Valmir Campelo. 

O Sr. Valmir Campelo • Aqui é um caso sui 
generis. Nós não recebemos a transferência dos re
cursos da União nem como Estado nem como Muni· 
cípio, porque somos o Distrito Federal. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA • Faça a conta do 
que entra em·fermos de recursos para pagar pes
soal e V. Exª vai verifiCar que isso taivez fosse mais 
do que se tivesse um fundo de participação. 

O Sr. Valmir Campelo • Mas veja V. Exª que 
os Estados também recebem não só na parte de in· 
vestimentos· como na p-arte de c~steio. Recebe na 
transferência 

O ·sR. LÚCIO ALCÂNTARA· De maneira ne
nhuma Transferência constitucional do Fundo de 
Participação. · 

O Sr. Valmir Campelo • Exatamente, e que 
nós não recebemos, porque nem somos Estado nem 
Município. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA ·Vamos fazer as 
contas entre o que entra aqui da forma como está e 
se houvesse Fundo de Participação. 

O que defendo, Senador Valmir Campelo, é o 
que V. Exª está defendendo; o que o Senador Laura 
Campos e o Senador José Roberto Arruda defen· 
dem. Agora temos de fazer uma discussão clara, 
não podemos dissimular o problema Ninguém ainda 
colocou o dedo na ferida 
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Autonomia para Brasília, liberdade política 
para Brasília E daí? E a questão financeira, a 
questão econõmica de Brasília? t: hora de se dis
cutir. Repasse já; repasse é um direito nosso. O 
repasse tem que vir. Isto é palavra de ordem, não 
vai conduzir a nada. Vamos ver repasse já e de 
onde, quanto. E os outros Estados? Acho até que 
Brasília merece um tratamento diferenciado, mas 
ternos que ver corno colocar isso. Não pode ser 
apenas uma imposição, uma decorrência natural 
pelo fato de Bras[lia ser capital. Estou disposto a 
ajudar, a participar dessa discussão. Só penso 
que alguém precisava dizer isso. · 

Vocês quiseram autonomia; tiveram autono
mia Autonomia para quê? Para ficar nessa situação 
que está? 

A Sr" Marina Silva - Permite-me V. Exª um~ 
aparte? 
. O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Pois não, nobre 
Senadora 

A SRA. MARINA SILVA- V. Exªs debateram 
com tanta competência o assunto, que eu me sinto 
satisfeita, contemplada com as observações feitas, 
muilo corajosa até, por não ter nenhum problema 
político aqui. O que acontece hoje em BrasHia não é 
necessariamente decorrência da sua autonomia, 
mas resultedo de uma crise que vem acontecendo 
no Pais todo. E como a cidade tinha um nível bas
tante elevado em termos de qualidade de vida, pelo 
menos para um setor, isso se faz sentir talvez com 
maior intensidade. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - V. Exª tem ra
zão: não é uma causã só; devem existir várias 
causas. Esta é uma abordagem superficial. do pro-
blema. . ... • - r • 

Sr. P.i:~id!l~; arites de cõnduii' ·este prõnun
ciamenlo, qi.Jéria agràclecer ao meu querido amigo, 
Senador José Eduardo Outra, que deixou-de fazer 
um pronunciamento a títUo de comunicação de lide
rança para permitir que eu falasse~ Eu não espef?.!!:a 

que este discurso fosse estender-se tanto. E gostar 
ria de sugerir à bancada de Brasília para discutirmos 
esse tema num seminãrio. Estou disposto a ajudar, 
trabalhar na Comissão de Assuntos Econõmicos ou 
em outra comissão, ou em um fórum especial. Va
mos nos aprofundar no problema Não tenho parti 
pris nesta questão, mas gostaria que isso fosse dis
cutido com seriedade. Se hoje é o PT que está no 
governo, amanhã poderá ser o partido •a•, 'b' ou 'c'. 
Óprobie.ma não é"esse. Temos divergências poiíii
co-partidárias e isso resolvemos durante as eleiçõ
es. Temos que pensar patrioticamente. Pensar em . 

Brasília e pensar no Brasil: O Senado Federal é a 
Casa da Federação, como se diz, e também a casa 
de Brasília, porque estamos em Brasília. Deixo esta 
sugestão para os Senadores Lauro Campos, José 
Roberto Arruda e Valmir Campelo. Estou disposto a 
examinar em profundidade o problema, examinar os 
números, analisar. O que for justo e razoável deve 
ser uma bandeira de todos nós do Senado que so
mos hóspedes de Brasília, para nossa alegria e fefi
cidade. 

Durante o discurso do Sr. L(x;;io A/cAn
tara, o Sr. Levy Dias, 3" Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romero Jucá. 

A Sr" Marina Silva - Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma breve comunicação. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) -Tem a 
palavra a Senadora Marina Silva, por cinco minutos, 

. para uma breve comunicação. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero fazer um 
registro e, a exemplo do que fez o nobre Senador 
que no momento está dirigindo os trabalhos da 
Casa, Senador Romero Jucá, lamentar por usar esta 
tribuna para tratar de assuntos particulares. Infeliz
mente, não são particulares, porque dizem respeito 
a um Estedo que faz parte da Federação e, ainda 
mais, quando esse Estado, inúmeras vezes, tem 
causado constrangimentos não só a sua população, 
mas à população do País inteiro, com o:; sucessivos 
escândalos em que está envolvido o governador Or" 
leirCameli. 

Ontem, falei desta tribuna que os assassinos 
de Chico Mendes estariam negociando.sua reodição 
junto à Justiça acreana, com as autoridades poli
ciais, já que estão prevendo que, ao prescrever o 
crime de Umuararna, podem gozar de liberdade con
dicional. Este é um assunto bastante grava 

No dia 5 de março, ocorreu uma audiênCia en
tre o governador do Estado do Acre, Sr. Orleir Ca
meli, e mais seis srs. deputados federais de sua 
base de sustentação aqui no Congresso. 

Qualquer pessoa de bom-senso que imagina 
uma audiência entre o governador de um Estado 
com problemas muito grandes, como é o caso do 
Acre, e o Presidente da República, de pronto iria su
por que S. Exª foi pedir reforço policial para prender 
os assassinos de C"nico Mendes, antes que·a'Jusiiça 
se desmoralize por completo; ou teria ido pedir apoio 
para a saúde, que hoje está abandonada, fazeodo 
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com que eni alguns municípios se tenha apenas um 
médico para 30 mil habitantes, sem as mínimas con
dições de funcionamento; ou o governador teria ido 
pedir recursos para a área de educação, cuja situa
ção é semelhante; ou teria ido pedir ao Presidente 
da República ajuda para os seringueiros que estão 
abandonados nos altos nos e na floresta, vendendo 
um qtilo de borracha por R$0,60 e comprando um 
qtilo ds sal por quatro quilos de borracha, numa si
tuação de completa misérta, até mesmo sem roupa, 
como foi denunciado para o Presidente do lbama, 
quando esteve no Estado do Acre, a meu convite, 
mais precisamente no Município de Assis Brasil; ou, 

. ainda, o governador, quem sabe, teria ido ao Presi
dente da República pedir que o Ministério do Meio 
Ambiente e o lbama se empenhassem com o devido 
rigor, antecipando-se às queimadas que, sabemos, 
virão a partir de agosto e setembro, numa quantida
de assombrosa, fazendo com que todos os anos se 
tenha uma camada de fumaça de três mil metros de 
espessura; ou poderia ter ido pedir recursos para as 
estradas, o que parece ser a "bandeira um" de seu 
governo, pois, inclusive, tira dinheiro da educação, 
da saúde, do funcionalismo público, de onde pode, 
para fazer a estrada de qualquer forma, como vem 
fazendo; ou, ainda, poderta essa pessoa de bom
senso pensar que teria ido pedir recursos para um 
programa de geração de emprego e renda num 
Estado cujo maior empregador é o governo, que 
vai demitir cinco mil pessoas - inclusive jã deu iní
cio a um processo de demissão. E demissão no 
Acre significa o caos porque as pessoas não têm 
outra a~emativa, não existem indústrias e o extra
tivismo estã falido -; ou, por fim, poderia ter ido pe
dir ajuda a um programa ousado de geração de 
~mprego e renda.. 

Mas não foi para fazer nenhuma dessas reivin
dicações que o governador foi ao Presidente da Re
pública. O governador do Acre foi fazer um apelo a 
Fernando Henrique Cardoso no sentido de que 

atrouxe a fiscalização e afaste o atual Procurador da 
República. Esta é a manchete do principal jornal de 
circulação no Estado dq Acre, a Gazeta do Acre; no 
dia 15 de março: 

Governador pede a Fernando Henrique 
que mande afrouxar fiscalização e afastar o 
Procurador da República. 

É a seguinte a matéria: 
O desespero e o medo de prejufzos 

peSsoais e familiares e o receio -de canse-· 
qüênciâs políticas indesejãveis levou o Go
vernador Oneir Cameli a procurar na sema-

na passada, em Brasma, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso e o vice Marco 
Macíel e toda cúpula nacional do PFL para 
pedir que a Receita Federal atrouxe a fiscali
zação que hã alguns meses vem fazendo 
nas empres!ls de sua famflia. A solicitação 
do governador foi extensiva também à ação 
da Procuradoria da República no Acre, rep
resentada pelo procurador Luiz Francisco, 
cujo afastamento do eStado também foi pe
dido ao Pre.sidente. 

Os pedidos de Oneir Cameli foram fei
tos durante a audiência que manteve com o 
presidente da República no último dia 5, no 
Palãcio do Planalto, onde o governador se 
fez acompanhar de cinco deputados fede
rais. 

Segundo revelaram em Brasilia fontes 
do Palàcío do Planalto, hã alguns meses, 
fiscais e auditores da Receita se encontram 
dentro das empresas do governador e de al
guns empresãrios à cata de sonegação fis- · 
cal e outras irregularidades perante o fisco, 
denunciadas pela oposição acreana junto à 
Procuradoria-Geral da República. 

Inclusive, o Senador Nabor Júnior foi autor de 
uma dessas denúncias, que obrigou a Receita Fede
ral a investigar a sonegação que era praticada peio 
governador Oneir. Cameli, através de suas empresas 
Marmude CameiL 

A justificativa para a sua vinda a Brasflia foi á 
de que viria tratar do assunto estradas, a mesma ve
lha história. 

Prossigo na leitura da reportagem: 

T ru:nbém a pedido de Brasflia, segundo 
as mesmas fontes palacianas, tanto o gover- , 
nador como os empresãrios passaram a ser 
fiscalizados de perto pela Polícia Federal. 

Em vez de tratar de estradas, como 
chegou a ser ventilado na imprensa local, o 

governador Oneir Cameli usou o tempo da 
audiência com o presidente Fernando Henri
que para pedir que interferisse junto à Re
ceita Federal e à Procuradoria-Geral da Re
pública no sentido de "maneirar'' com as in
vestigações que vêm sendo feitas tanto em 
nível de governo como nas empresas do 
grupo Marmude Cameli. 

Na conversa com Fernando Henrique, 
Oneir Cameli chegou até a apei?J' para o for
te argumento politico de que, se o Governo 
não afrouxasse a fiscalização da Receita e 
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da Procuradoria-Geral da República, os seis 
deputados federais que o apóiam em Brasí
üa passariam a votar contra o (3overno já a 
partir da reforma constitucional da Previdên
cia SOcial, que começaria a ser votada na-
quela semana · 

Acho um absurdo, uma afronta um governador 
de um Estado com problemas como esses que aca- . 
bei de elencar ir ao Presidente da República utilizar 
do pouco tempo que Sua Excelência tem para tratar 
de problemas de sonegação de impostos de sua 
empresa 

Espero que isto que está sendo dito aqui no 
jornal não seja verdade. Neste caso, penso que, 
sendo o Presidente um intelectual respeitado e de 
bom-senso, a sua resposta deveria ser mais contun
dente, não admitindo nem esse tipo de pedido. Mas 
o que ·diz o jornal é que o Presidente respondeu da 
seguinte forma - e já estou mandando ofício com a 
cópia desSa matéria para o Procurador-Geral da Re
pública, Geraldo Brindeiro: 

O Presidente explicou ao Governador 
que dentro da Receita Federal, a exemplo 
do que ocorre na maioria dos órgãos fede
rais, existe "gente de esquerda", que faz 
questão de exercer patrulhamentos e de le
var suas funções ao pé da letra 

Ou seja, utilizar a lei com todos, inde
pendentemente da posição que ocupam. Lamento 
muito se o Presidente tiver realmente dito isso. Es
pero, com sinceridade, que Sua Excelência tenha 
dito peremptoriamente que não pode, de maneira al
guma, fazer com que o Rsco faça vista grossa para 
as irregularidades, ainda mais quando isso está sen
do colocado em negociação para aprovar as refor
mas. As reformas irão tratar também da questão da 
reforma tributária 

Ora, essa bancada de sustentação que irá 
- aprovar um projeto de modernização da reforma tri

butária neste Pais está tentando negociar para que 

o Governo brasileiro não faça o que é dever da Jus
tiça: fiscalizar as empresas Marmude Carneli e seus 
aliados. 

No que se refere ao afastamento do Procura
dor da República do Estado do Acre, o Sr. Luiz Fran
cisco, o Presidente, realmente, deu uma resposta 
que, por uma questão de ética, desejo registrar: dis
se que nada poderia fazer; que a Procuradoria era 
autónoma; que ele, enquanto const~uinte, lutou para 
que houvesse essa autonomia; que ela é um poder 
independente e que tem que fazer aquilo que deve · 
ser feito. 

Essa resposta de que nada poderia fazer por
que o Fisco. tem funcionãrtos de esquerda que não 
deixam facilitar as coisas, espero profundamente 
que o Presidente não tenha dado. 

Quero deixar o meu apelo para que as autori
dades fiscais deste País façam o que já estão fazen
do no Acre: obrigar o Sr. Orleir Cameli, que dizem 
que é um dos homens mais ricos do Estado do Acre, 
a fazer aquilo que a lei obriga, que é pagar correta
mente os seus impostos. 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Volta-se 
à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 
Outra 

O SR. JOS.É EDUARDO OUTRA (PT-8E. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente. St"s e Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, agradeço ao Senador Romero Jucá, que está 
presidindo a sessão neste momento, pelo fato de 
ter-me promovido à condição de ministro. 

Além do nome, existe outro fato em comum 
entre o Ministro José Eduardo Andrade Vieira e 
eu, ou seja, ambos não entendemos nada de agri
cultura. Gostaria de registrar, também, que apesar 
de me chamar José Eduardo sou a favor da CPI 
dos. bancos. E é exatamente Sobre este tema que 
eu gostaria de falar. apesar de o plenãrío estar va- · 
zio, mas pelo fato de estar se processando uma 
reunião neste momento que tem um aspecto im
portante para a· democracia e, além disso, um as
pecto emblemático. 

O fato de ser uma reunião da bancada do 
PMDB, -partido que está completandO' agora trinta 
anos, partido que teve um papel fundamental na his
tória deste Pafs- e faço questão de registrar, apesar 
de nunca ter sido formalmente filiado a ele, ter parti
cipado de algumas campanhas antes da existência 
do Partido dos Trabalhadores, apoiando o candidato 
do então MDB, mas nunca fiz parte formalmente 

desse partido. Mas reconhecemos que foi um parti
do fundamental na resistência democrática e, com 
certeza, não teríamos chegado ao aluai estado de 
direito sem a existência do MDB. Digo que essa reu
nião que está discutindo a posição do PMDB em re- · 
lação à CPI dos bancos tem um aspecto emblemáti
co porque o que está em discussão neste momento, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é sim
plesmente se o Senado da República instala uma 
CPI para investigar as relações do Banco Central 
com o Sistema Financeiro Brasileiro; o que está em 
discussão é a nossa democracia; o que está em 



00184 ANAIS DO SENADO FEDERAL . Março de 1996 . 

cheque é a existência do Congresso Nacional en
quanto Poder independente ou a sua transformação 
em, como muito bem disse o Deputado Jaques 
Wagner, do PT da Bahia, ministério para assuntos 
legislativos da Presidência da República 

Sabemos que o Governo Federal não tem inte
resse na criação da C PI. Sabemos que é perfei
tamente legítimo que as lideranças dos partidos 
do Governo procurassem, por meio de todas as 
formas, evitar a criação da CPI. Mas isso se fos
se antes da criação da CPI porque, a partir do 
momento em que foi apresentado um requeri
mento para a sua criação, com o número regi
mental de assinaturas - aliás, com duas assina
turas além do número mínimo exigido regimen
talmente -, não está mais em questão se a CPI 
interessa à oposição ou ao Governo. A CPI, na 
medida em que foi criada, de acordo com o Re
gimento do Senado da República, passa a ser 
uma deliberação da Instituição Senado da Repú
blica Como está previsto na Constituição brasi
leira, que sabiamente se expressa também no 
Regimento do Senado, do Congresso e da Câ
mara ao definir um número mínimo de assinatu
ras para a criação de uma CP I: 27, ou seja, um 
terço da Casa, numa demonstração cabal de que 
a CPI é o instrumento de garantia das minorias 
no seu papel de fiscalização do Executivo, de 
fiscalização dos atos relativos à !'lação brasilei
ra. 

A partir do momento em que existe a possibili
dade- e é essa possibilidade real que poderemos 
nos deparar amanhã na Comistiio de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado, e posteriormente no . . 
Plenário desta Casa -, pelo voto dessa maioria, de 
inviàbitizar a ins~ação de i:lm inStrumento que é 
uma garantia da minoria - e a democracia, Sr. Presi
dente, Sr<s e Srs. Senadores, é efelivamente a for
ma de governo onde prevalece a vontade da maio
ria, mas onde estão garantidos os direitos da minoria 

caso se abra esse precedente a partir de uma pos
sível vitória de um recurso apresentado pelo Sena
dor Hugo Napoleão, com o sepultamento dessa CPI, 
não estaremos apenas sepultando a possibilidade 
de o Congresso Nacional investigar a fundo as rela
ções do Banco Central com o Sistema Financeiro, 
mas poderemos estar começando a sepultar a pró
pria democracia Esse lato, sim, é umá ameaça à 
democracia, não à CPI, como disse o Ministro Sér
gio Moita. Esse fato pode fazer com que não haja 
mais comissões parlamentares de inquérito. Nunca 
mais a minoria terá condições de propor uma forma 

de fiscalização do Executivo, porque sempre a maio
ria se utilizará de filigranas jurídi<;as e regimentais na 
condução do processo para poder arquivá~ lo. É isso 
que está em questão neste momento, Sr. Presiden
te, Sr% e Srs. Senadores. 

Mesmo que a CPI seja sepultada. sabemos qué 
estaremos diante de um cadáver inseputto, porque, 
com certeza, continuarão a surgir talos e dados relati
vos à questão do Sistema Financeiro Nacional, que 
demonstrarão cabalmente a necessidade de investi
gação a fundo por parte do Congresso Nacional.. 

Será que o Congresso vai esperar que quebre 
outro baneo ou que surja outra operação semelhante 
à do Unibanco ou à do Banco Nacional? Será que o 
Poder Executivo e o Congresso Nacional continua
rão confundindo o interesse nacional com o interes
se do Nacional? 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é por 
isso que fiz questão de registrar a importância da 
reunião da bancada do PMDB, que está acontecen
do neste momento. 

A meu ver, o que está em discussão não é se o 
PMDB retirará ou não os nomes, que acredito serão -- -
mantidos, mas o posicionamento dos senadores do 
PMDB e de todos os senadores desta Casa em rela
ção à questão de ordem que irá ser discutida ama
nhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidade-
nia 

Essa questão de ordem nem poderia existir 
porque, da forma como foi formulada, conclui com 
um requerimento pedindo que o Presidente José 
Samey arquivasse o requerimento de criação da 
CPI, com base de que essa comissão não foi cri; da 
a partir de um fato determinado. Sabemos qu · a 
própria história de todas as CP Is -e é impossível le
finirmos, a priori, o que é fato determinado às ~ró
prias CPis -, a partir do instante em que se insta~ m, 
definem melhor esses fatos que serão objetos de 
apuração. Conforme o entendimento, pelo menos dá 
questão de ordem do Senador Hugo Napoleão, é · 
que a partir de agora fato determinado seria, por 
exemplo, se alguém é flagrado roubando dinheiro, é 
fotografado abrindo o co.(re do Banco do Brasil, apa
rece no jornal Nacional, confessa que houve o cri
me. E, a partir daí, talvez, com o entendimento das 
lideranças do Governo terfamos um fato determina
do para justificarmos a instalação de uma CP I. · 

Portanto, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, esta questão merece uma reflexão muito grande 
por parte do Congresso Nacional. A meu ver, volta a 
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reforçar algumas questões onde expressei a minha guns~setores d~e apoio ao Governo Federal, comam-
preocupação com relação às lideranças do partido pios reflexos na mi dia em todo o Pafs. · 
da base governista, que têm ultrapassado a linha Estas manifestações inconseqüentes inquietam 
que separa a defesa legitima dos interesses do Exe- a sociedade, provocando expectativa e insegurança 
cutivo, mas ultrapassado a r.nha que deixa de ser na opinião pública 
mera defesa dos interesses legítimos do Executivo e Refiro-me às provocações~que vêm sendo lei-
um ataque frontal às prerrogativas do Congresso tas ao Senado Federal, quando se quer atingir, poli-
Nacional. ticamente, à pessoa do seu Presidente, o Senador 

A s,... Marina Silva - Senador José Eduardo José Samey. 
Dutra, V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ouço V. 
Exª, Senadora Marina Silva · 

A S,... Marina Silva - V. 5<• fez uma alusão ao 
que seria um fato determinado. Do jeito que as coi
sas estão, se uma pessoa for filmada cometendo um 
delito, talvez seja punido o cinegrafista 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - É bem pro
vável que seja punido o cinegrafista 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, eram 
essas as palavras que eu tinha a dizer. Apesar do 
plenário vazio, fiz questão de dizê-las - repito - em 
função do aspecto emblemático que tem hoje a 
reunião da Bancada do PMDB. Espero que o 
PMDB, neste processo, mostre-se à altura do seu 
passado de resistência democrática, do seu pas
sado de luta pelas prerrogativas do Congresso Na
cional, do seu passado de luta pela democracia e 
à altura, principalmente, da história de pessoas 
como Teotonio Vilela, U lysses Gu!marães e Tan
credo Neves. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Conce

do a palavra ao nobre ~Senador José Alves, infor
mando que para o encerramento da sessão só fal
tam 11 minutos. 

O SR. JOSÉ A L. VES (PFL. -8E. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Sena
dores, tenho acompanhado, com muito interesse e 
profunda preocupação, os debates e as reperc~ 
es em tomo da~missão Parlamentar de Inquérito 
que investigará o Sistema Financeiro, especialmente 
no que se refere aos recentes escândalos que en
volveram o Banco Económico e o Banco Nacional. 

Embora tenha manifestado, por meio de voto, o 
meu posicionamento contrário à instalação da citada 
CPJ, por considerar os possíveis efeitos negativos 
na estabilidade do sistema como um todo, produzi
dos por atividades esp~eculativas, com seus efeitos 
perversos sobre a moeda, não posso permanecer in
sensível às manifestações insensatas quanto aos 
desdobramentos dessa decisão no Senado em ai-

É imprescindível, em respeito à democracia, 
que fique claro ser dever do Poder Legislativo cum
prir, acima de quaisquer outras justificativas e con
veniências momentâneas, o seu papel de assegurar 
a liberdade de ampla discussão de temas que, longe 
de confrontar com os interesses de Governo e de 
Estado, visam principalmente a prestar contas à so
ciedade das ações daqueles em que ela confiou 
pelo sufrágio do voto e daqueles que são responsá
veis pela gestão da coisa pública 

Recentemente, a imprensa nacional divulgou 
declarações do Governador do Estado do Ceará, Sr. 
Tasso Jereissati, acusando o eminente Senador 
José Samey de leviano e irresponsável, pelo fato de 
ter cumprido o seu dever de preservar as normal> 
institlJcionais e regimentais desta Casa, respeitando 
a livre manifestação dos seus membros e das Ude
ranças partidárias na formação de consenso decisó
rio sobre assunto da maior relevância, diretamente 
afeto aos interesses e preocupações ~da sociedade e 
do '·ais. 

Lamentamos, Sr. Presidente, que um Governa
dor de Estado, cujo nome não está livre de maledi
cências e envolvime'lto em operações suspeitosas, 
por ter transacionado, como empresário, aparente
mente de forma obscura, com um bancq so~ investi
gação do Banco~central, o Econômico, tenha come
tido a insensatez de vir a público para atingir, de for
ma leviana, a imagem do Presidente desta Casa, o 
ii ustre Senador José Samey, Parlamentar da maior 
seriedade, da maior estatura moral, homem público 

dos mais experientes e perfeitamente afinado com 
os anseios e as inquietações da sociedade brasilei
ra, a quem sempre serviu com inexcedível dedica
ção, austeridade e ~isão social. 

O Senador José Samey é hoje, no Congresso, 
um dos políticos mais conceituados da vida pública, 
pelos cargos executivos e eletivos que exerceu e, 
particularmente, pela representatividade de que des
fruta entre os nordestinos e no seio da população 
brasileira. 
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Tenho, aqui desta tribuna do Senado da Repú
blica, reconhecido os méritos da administração do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, os resulta
dos positivos do Plano Real, mas, embora pertença 
a um dos partidos de apoio e sustentação do Gover
no, não posso calar-me diante dessa reação espúria 
contra a soberania do Senado Federal e do resguar
do do seu Presidente no exercício de prerrogativas 
constitucionais. 

Não obstante nossa posição de apoio às inicia
tivas do Governo Federal, não temos poupado criti
cas eventuais, mas construtivas, ao que julgamos 
desacertos na sua politica económica e social.· 

Já expressei, desta tribuna, por repetidas ve
zes, minhas restrições aos critérios do Programa de 
Privatização, em especial quanto à venda de empre
sas lucrativas, como a Companhia Vale do Rio 
Doce. Tenho manifestado minhas preocupações 
quanto à política de juros altos e extorsivos, pratica
dos no mercado por direbiz de administração mone
tária conduzida pela equipe econômica do Governo, 
que penaliza, cada vez mais, a sociedade, com re
flexos perversos na agricultura, na saúde pública, na 
oferta de emprego e- o que é pior- no crédito, na dí
vida pública e na generalização da inadimplência, 
que, por sua vez, se reflete no próprio sistema ban
cário. 

Reiterei também meu protesto contra a discri
minação que vem sendo imposta à Região Nordes
te, quando se trata da distribuição de recursos da 
União"" e do tratamento privilegiado que o Banco 
Central vem adotando no caso das intervenções do 
sistema bancário. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não vou 
cansar de repetir aqui que os recursos já comprome
tidos com o Proer, especulam-se, em tomo de R$15 
bilhões, dariam, por exemplo, para inrigar 2,5 milhõ
es de hectares e beneficiar diretamente, com renda 
e emprego, mais de 20 milhões de nordestinos, con
tribuindo, assim, para resolver definitivamente uma 

das mais importantes questões do desenvolvimento 
brasileiro, que é o Nordeste. 

A Nação, Sr. Presidente, em todos os seus seg
mentos, deseja o sucesso deste Governo, porque do 
cumprimento do seu projeto económico depende a es
tabilidade da economia e a tranqüilidade social. 

Entretanto, até para a felicidade dq Real, é pre
ciso que se dissipe essa cortina de f'\.lmaça que 
vem obscurecendo a transparência e a credibilida
de que deve continuar existindo no Sistema Finan-

ceiro, para que não voltem a ocorrer desagradá
veis surpresas como o misterioso rombo do Banco 
Nacional. 

É nesse semido que me associo às ~inúmeras 
vozes que se ergueram no Congresso Nacional e 
em todo o País na irreStrila solidariedade ao Sena
dor José Samey, de fonna incontestâvel, pela lisura 
dos seus atas, a altivez do seu espírito público e a 
solidez de seu caráter de cidadão honrado, Parla
mentar e politico dedicado a bem servir ao Nordeste •. ~ 
ao Brasil e à população brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) -Os Srs. 

Senadores Gilberto Miranda, Roberto Freire, Benedi
ta da Silva e Odac:r Soares enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na fonna do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno. ~ 

S. Exªs serão atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM)- Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os acontacimen
tos políticos das últimas semanas acenderam dis
cussões tão apaixonadas que, até agora, vêm preju
dicando uma anâlise mais racional e objetiva de seu 
impacto e significado. 

A finalidade de meu pronunciamento nesta tar
de é a de contribuir para uma avaliação sóbria e se
rema das lições ensinadas por dois fatos marcantes: 
a derrota do substitutivo do deputado Euler Ribeiro, 
(PMDB-AM), ex-relator da proposta de reforma da 
Previdência apoiada pelo Executivo, encargo que foi 
transférido mais- recentemente pelo líder do PMDB 
na Câmara dos Deputados, Milton Te me r e a apro
vação da Comissão Parlamentar de Inquérito do sis
tema financeiro no Senado Federal. 

Antes de mais nada, Sr. Presidente, proponho 
que afastemos de nossas mentes os equívocos das 
interpretações simplistas que insistem em retratar a 
atualidade politica brasileira como um pugilato entre 
o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Se
gundo esta ótica reducionista, a Presidência da Re
pública, que mantivera o Legislativo no "canto do rin-

gue" por mais de um ano, acumulando vitória sobre 
vitória com aprovação de projetas emanados do 
Exec~o. agora estaria recebendo um duro contra
golpe na forma de resultados parlamentares adver
sos. Para desmistificar essa versão, que não faz jus
liça ã inteligência de nossos melhores analistas polí
ticos nem serve à causa do esclarecimento da opi
nião pública, nada melhor que um mergulho ncsfatos. 

Vejamos, primeiramente, a questão. da Previ
dência. O substitúlivo Eul~r Ribeiro recebeu 294 vo-
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tos, 14 a menos que os 308 necessários à sua apro
vação- isso, depois de semanas de exaustivas nego
ciações envolvendo o EJ<eculivo, representado pelo 
Sr. ministro da Previdência e Assistência Social, de
putado Reinhold Stephanes, lideranças partidárias 
da Câmara e dirigentes das centrais sindicais(com 
destaque para Vicente Paulo da Silva, o "Vicerttinho" 
da CUl), quando o consenso aparente era de que, 
aparadas as arestas iniciais, o processo caminhava 
para o "final feliz" possível naquelas condições. Deu 
no que deu. Depois da estupefação inicial da surpre
sa, os acordes do~Hino Nacional, cantado pelos 190 
deputados que derrubaram o substitutivo mistura
ram-se ao alarido do "vira-vira" dos saudosos Mamo
nas Assassinas num happening rebolativo que eletri
zou a multidão de sindicaiistas e aposentados nos 
jardins do Congresso: um fetliço dançante a que 
nem "Vicentinho", sério cultor da disciplina ideológi
ca petista, foi capaz de resistir •.. 

Afinal, foi ou não foi uma derrota para o Gover
no FHC? Sou da opinião de que o desfecho trans
cende em muito o cálculo dos interesses situacionis
tas. Em várias manifestações- anteriores, ocupando 
esta mesma tnbuna, juntei minha voz às de tentos 
políticos, técnicos, empresários e líderes de opinião 
que unanimemente consideram o modelo previden
ciário vigente baseado no sistema de "repartição", 
uma bomba atuarial .de efeito retardado prestes a 
detonar no bolso do cidadão-contribuinte em geral e 
nas mãos das novas gerações de trabalhadores-se
gurados, em particular. Como ressaltou, com a pers
picácia habitua!, o veterano jornalista Newton Rodri
gues, em artigo recente na Gazeta Mercantil: "[ .•. ] a 
necessidade do fim da aposentadoria por tempo de 
serviço decorre de simples projeção financeira, sen
do impossível manter indefinidamente um esquema 
no qual, em termos proporcionais, cada vez menos 
terão de arcar com despesas de aposentadorias e 
pensões de cada vez maís pessoas." 

Se a reforma previdenciária era e é, como es
tou convicto de que seja, tão importente para o País 
como um todo e não simplesmente para o Governo
' cabe então uma apreciação critica dos erros que 
pavimentaram o caminho para a derrota na semana 
retrasada, única forma de impedir que se repitam 
no futuro. 

O primeiro e fundamental equívoco consistiu 
na "vend"l." descuidada da reforma e de sua ina
diável necessidade, à opinião pública, nacional. 
Ora, em se tratando de tema complexo, fadado a 
mexer com o futuro de milhões de trabalhadores, 
aposentados e pe!)sionistas, cumpriria ao Gover-

no, desde o início, traduzir os intrincados cálcu
los e projeções aluarias num claro sinal indicati
vo do desastre iminente. O que precisava e ain
da precisa ser explicado com todas as letras, se
nhoras e senhores, é que a reforma não visa a 
"bater a carteira dos velhinhos", mas ao contrá
rio, representa a única opção séria de conferir a 
todos um horizonte de justiça e dignidade. Quan
to às acusações de que a reforma é inaceitável 
por fazer tábula rasa de "direitos adquiridos," 
cabe reconhecer que na maioria esmagadora 
dos casos, partem elas de setores corporativis
tas obsessiva e egoisticamente preocupados 
com a perpetuação de privilégios e vantagens 
substanciais, fora do alcance da massa esmaga
dora de velhos trabalhadores e trabalhadoras da 
iniciativa privada, condenados a uma humilhante 
"ginástica" orçamentária doméstica por não te
rem tido a sorte de contar com generosos apor~ 
tes de recursos de T escuro em complementação 
às suas aposentadorias. 

No ciclo de palestras sobre "0 Senado e a opi
nião pública" promovido ano passado pelo dinâmico 
e empreendedor jornalista Fernando César Mesqui
ta, chefe da Secretaria de Comunicação Social des
ta casa, o publicitário baiano Nizan Guanaes, vetera
no de inúmeras campanhas de marketing eleitoral e 
governamental, criticou o descuido governamental 
para com a dimensão "comunicativa" da reforma da 
Previdência Desde o início, a apresentação e adis
cussão do projeto ·toram comprometidas pela impe-

~ netrabilidade do jargão tecnocrático. E, corno na 
ocasião alertou Guanaes, "comunicação não é o que 
você diz, mas aquilo que o outro entende" •.• O resul~ 
lado foi que a reforma confundiu e atemorizou traba
lhadores e aposentados, a dúvida abriu caminho 
para a incerteza e esta semeou o medo. Daí à gene
ralização de uma atividade de resistência à mudan
ça foi um passo, um passo que, como sabemos, foi 
ao encontro da demagogia corporativista usada 
como biombo para os privilégios mais renitentes, en
trincheirados e injustos. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o siste
ma presidencialista está estruturado e funciona de 
tal forma que, perante questões e decisões cruciais 
para o conjunto da sociedade, não pode o titular do 
Executivo fugir à sua missão de "comunicador-em
chefe". Até agora não entendi porque o professor 
Fernando Henrique Cardoso, dono de uma simpatia 
espontânea e contagiante, burilada ao longo de uma 
rica e glamurosa experiência corno docente, confe
rencista, pariamentar e diplomata, não avocou para 
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si o papel de porta-voz "número 1" da reforma previ- ~ aeixasse dúvidas quanto aos custos, mas tam-
denciária. Sinceramente, espero que ele o faça de bém aos benefícios e, sobretudo, à inevitabili-
agora em diante, a fim de contribuir para uma mu- dade da reforma previdenciária, logo em seguida 
dança tão necessária à reestruturação do país e à mirou no público-alvo errado- para usar, mais 
retomada de nosso desenvolvimento. uma vez, a terminologia dos profissionais da é:o- ~ 

Mas, Sr. Presidente, a comunicação com o 
grande público, não foi o único aspecto falho da con
dução dessa reforma até agora Permitam-me as sec 
nhoras e os senhores destacar outros dois: um refec 
recse ao que considero indesejável desvio do foco 
da discussão para fora do Congresso; o outro pren
decse à supervalorização, pelo Executivo e pela im
prensa, de vantagens e privilégios previdenciários 
dos parlamentares corporificados na hoje famigera
da sigla do "IPC" (Instituto de Previdência dos Con
gressistas). 

Tem razão o já referido Newton Rodrigues 
quando critica a "importância demasiada concec 
dida a negociações paralelas e não conclusivas 
a espaldas do Congresso, onde se decidirá em 
última instância a questão" Em que pese à inec 
gável liderança de Vicentinho e sua CUT junto à 
chamada aristocracia operária do capitalismo 
brasileiro e também às parcelas mobilizadas do 
funcionalismo público, donde são extraídos os 
quadros mais expressivos daquela central sindi
cal, o fato é que, no contexto do regime demo
crático-representativo, o interlocutor-chave na 
discussão de assuntos que afetam o conjunto da 
sociedade chama-se Poder Legislativo - nele, 
sim, é que está presente o mais amplo espectro 
dos legítimos interesses e opiniões da coletivida
de nacional, e não apenas suas vanguardas 
mais visíveis e ruidosas! 

Como não poderia deixar de ser, Vicentinho jo
gou o tempo todo "de olho na arquibancada", apro
veitou as luzes da ribalta para reafirmar sua lideran
ça e, tão logo pressentiu perigo para seu prestígio 
junto às chamadas bases, não pestanejou em se rec 
tirar da mesa de negociações numa altura em que 
boa parte das inúmeras exigências que detendera 
perante seus interlocutores já havia sido incorporada 
ao texto do acordo. . ~ · 

Com tudo isso, perdeu-se a noção do óbvio 
ululante: é na Câmara e no Senado- e não na CUT, 
na Força Sindical ou na Fiesp- que se reúnem os 
responsáveis pela decisão final acerca desta e 
de todas as demais reformas constitucionais: 

Em suma, se no primeiro momentO, o Executi
vo descuidou-se de formatar sua mensagem numa 
linguagem clara, acessível e num tom que não 

municação e do marketing. 

Quanto ao IPC, Sr. Presidente, a esta altura 
ninguém mais duvida da necessidade de que os par
lamentares dêem o exemplo e abram mão de vanta
gens que contrariam aqueles mesmos princípio$ de 
ísonomia e de justiça que se deseja entronizar atra
vés de reforma a ser votada por eles, ou seja, por 
nós. O que se questiona é a singularização do IPC 
como o grande vilão da crise· previdenciária brasilei
ra, quando sua contribuição para o rombo global da 
Seguridade Social é decididamente infin~esimal. ·oe· 
mais a mais, considerações elementares de realis-

~ mo e expediência política desaconselhariam qual
quer manobra tendente a antagonizar, alienar ou 
desprestigiar o ·Parlamento no preciso instante em 
que delibera sobre assunto tão complexo e politica
mente delicado. 

Qualquer observador minimamente atento da 
cena parlamentar no Brasil ou em qualquer outra de
mocracia moderna, sabe que o Legislativo reage de 
maneira peculiar e muito subl aos surtos mais veec 
mente de afirmação da legitimidade carismátioo
plebiscitária do Poder Executivo. Poder coletivo, de' 
sarmado, sem rosto, fragmentado numa pluralidade 
de esferas de inffuênc[a (o que caracteristicamente 

_ toma seu proces5o decisório interno lento e sujeito a 
um sem número de debates e negociações), o Par
lamento tende a manifestações de impaciência ou 
sinais de desapreço com o único meio ao seu alcan
ce, isto é, desacelerando seu ritmo de votações, na 
tentativa de mostrar aos outros poderes e à socieda
de que exerce atribuições crucfais e j~uôstituíveis. 
Eis aí a sabedoria inerente ·ao sistema de controles 
mútuos (checks and balances) que foi legado ao 
mundo contemporâneo pela engenhosidade política 
dos redatores da Constituição americana de 1787. 

Com base nele, a independência entre os poderes, 
prescrita por Montesquieu, foi moderada pelo impe
rativo de seu funcionamento harmonioso com vistas 
à promoção dos grandes interesses nacionais. 

Não necessftamos, todavia, de aprofundadas 
leituras e reflexões dos clássicos da teoria politica 
ou do direito constftucional para antever o impacto 
negativo de certos comentários, a que a imprensa 
deu ampla circulação nos últimos dias, spbre o esta
do de espirita parlamentar. Afinal, os brios dos legis
ladores sérios e conscienciosos- e estou certo de 
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que estes constituem a rna1ona ao l-'ar1amento- nca
ram compreensivelmente melindrados diante de 
comparações descabidas entre a situação política 
do Brasil e dó Peru, ou de acusações generalizadas 
de "lobismo",. ou ainda mais recentemente, de insi
nuações ameaçadoras contra parlamentares em re
presália a votos contrários à vontade do Palácio do 
Planalto. 

Contudo, Sr. Presidente, de nada servirá ao 
Brasil remoer mágoas antigas ou recentes. Em mi
nha opinião e na de muitos colegas, o modelo previ
denciário vigente se acha completamente caduco, 
esgotado, fecundo apenas em seus efeitos perver
sos. Por isso mesmo preocupo-me c:om o fato de 
que a alternativa. negociada para substituí-lo não. 
passa uma versão "recauchutada" do atual esquema 
de repartição. A meu ver, apenas a transição decidi
da e. corajosa rumo a um modelo de capitalização 
servirá às necessidades brasileiras de longo prazo. 

Ein j:x)Ucas pãlavras, é precisa parar de obrigar 
o segurado e as empresas a desbaratarem uma par
cela de suas receitas jogando-as na vala sem fundo 
de uma administração estatal historicamente incom
petente, descuidada e insensível a qualquer cálculo 
racional de custo-benefício. (E, neste ponto, invo
co o testemunho dos jornalistas Mário Ai!h e San
dra Nascimento, que na Gazeta Mercantil do últi
mo fim de semana traçaram um perfil impiedosa
mente verídico dos descaminhos de nossa Previ
dência oficial. Sob o título "Estado 9ere mal a pou
pança de Previdência," a reportagem revela que 
sucessivos governos desviaram ·para outros propó
sitos ou deixaram escapar pelo ralo do desperdício 
e da malversação os recursos captados pelos anti
gos Institutos de Aposentadorias e Pensões, o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Previ
dência Social, o& Programas de Integração Social 
e de Amparo ao Servidor Público (PIS/Pasep) e de 
seu órgão gestor, o Fundo de Amparo ao Traba
lhador (FA T). Cálculos mostram que todos os be
nefícios previdenciários pagos hoje no Brasil tive
ram perdas que chegam a 88%- issO mesmo, senho
ras e senhores- 88",!>! E. o que é mais grave: durante 
oez anos, entre as décadas oe 70 e 80, os assalaria-
9os de classe média tiveram de pagar contiibuições 
previdenciárias sobre um teta médio deUS$ 2,5 mil. 
Mas, estranhamente, nenhum trabalhador oo setor 
privado obteve aposentadoria com esse valor. Mais 
melancólico que tudo é o fato de que ésses oados 
·sequer toram debatioos, ourante tooa a negociação 
oa reforma previoenciária E também não constam 
de quaisquer oas 62 emenoas à proposta do go
verno) 

Em vista dessas surpreendentes revelações, 
Sr. Presidente, e reiterando o que disse há pouco, 
considero imprescindível tenhamos todos a coragem 
patriótica de construir um futuro de dignidade e con
forto para o trabalhador brasileiro sobre os escom
bros desse sistema falido. Para tanto, insisto em que 
o norte da reforma reja a liberdade de escolha me
diante a qual o trabalhador possa investir suas provi
sões para a velhice e o futuro de sua tamma naque
las entidades privadas de capitalização que, compe
tindo no mercado sob adequada fiscalização oficial, 
lhe pareçam oferecer as melhores perspectivas de 
rentabilidade e segurança 

P.i~rmita-me, Sr. Presidente, martelar essa con
vicçãoCfortai ecida por cuidadosa análise da expe
riência internacional: a Previdência privatizada é a 
única solução capaz de fazer justiça a segurados, 
pensionistas e aposentados e de, ao mesmo tempo, 
canalizar a poupança nacional no sentido financia
mento de projetes de longo prazo necessários à ge
ração de empregos e à retomada do crescimento 
económico. 

Os bons resultados J:fo modelo previdenciário 
chileno só servem para realçar o desafio de operar 
essa mudança num Pais bem maior e mais comple
xo, como nosso, e dentro do mais escrupuloso res
peito aos quadros constitucionais e institucionais vi
gentes em nossa.democracia pluralista, tão sofrida e 
laboriosamente conquistada. 

Sem dúvida, isso exigirá, a cada passo, urna li
. derança presidencial decidida, inspiradora, persuasi
va e enérgica, suficientemente obstinada para man
ter-se aferrada ao resulta do futuro, mas flexível o 
bastante para contornar os obstáculos pol.iticos e 
corporativos do presente. 

Sr. Presidénte, Srªs e Srs. Senadores, passo 
egora ao segundo e último lt)pico de meu pronuncia
mento, qual seja, o da momentosa aprovação da 
CPI com a finalidade de apurar responsabilidades ci
vis e criminais contra o Sistema Financeiro Nacional, 
nos bancos sob intervenção ou em regime de admi
nistração especial temporária desde o ano passado. 

Preliminarmente, quero repisar minha velha 
opinião de que prestam um desserviço à democracia 
e à educação politica do povo brasileiro. T odes 
aqueles que teimam em ver uma ameaça à honra 
pátria, à estaDilidade das instituições e ao funciona
menlo ordenado. dos mercados nas iniciativas de por 
em prática as atribuições fiscalizadoras conferidas 
ao Poder Legislativo pela nossa Lei Maior. 
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Nesse sentido, só me cabe repelir com vee- imprevisíveis na estabilidade e credibilidade do mer-
mência as insinuações, as inverdades e os diálogos cada financeiro, seria o desencadeamento de uma 
irreais estampadas pela revista Veja acerca de uma investigação imprecisa quanto a seus limites e resul-
imaginária partiCipação minha em trama ainda mais tados. Isto sim semearia dúvidas e incertezas aos 
fictícia para instituir a CPI. A propósito, jã encami- quatro ventos. Isto sim instauraria o pânico e afu. 
nhei vigoroso desmentido por escrito, nesses ter- gentaria investidores. nacionais e estrangeiros! 
mos, ao Editor-Chefe do referido semanário. Nossa intenção, minha e dos nobres colegas 

Isto posto, vale lembrar que o requerimento nú- que apóiam a CPI, é bem outra: queremos local i-
mero 198, de 1996, que deu origem a essa comis- zar, identificar e conhecer as disfunções seta-
são, contou com 29 assinaturas, duas a mais que o riais do sistema a fim isolã-las, detê-las, neutrali-
número exigido de 1/3 dos pariamentares desta zã-las e assim contribuir para o fortalecimento 
Casa- todos eleS responsáveis perante o País, seus do conjunto, mediante o aperfeiçoamento dos 
estados e seus eleitores e, portanto, comprometidos mecanismos fiscalizadores e mesmo a modem-
tão somente com a busca da verdade. Considero, ização dos métodos de trabalho empregados pe-

. pois, um acintoso desrespeito à dignidade politica e las empresas privadas de auditoria. _ 
pessoal de todos nós, signatários do requerimento, o · Analmente, em apoio à profissão de fé que 
baixo desígnio de "dar em susto• no Presidente da àcabo de fazer no senso de responSàbilidade que 
República ou embarcar em qualquer operação de in- inspira meus colegas, asseguro que nenhum deles 
timidação ou chantagem que seja jamais seria capaz de cometer a imprudência do 

Da mesma forma, Sr. Presidente, não quero procurador-adjunto do Banco Central, Manoel Loiola 
crer na disposição que a matéria de Veja atribl.iu No dia 8 de março, sem que se soubesse quem lhe 
ao chefe do Governo no sentido retroagir o escopo havia •encomendado o sermão", esse burocrata de-
de investigação da CPI a irregularidades ocorridas clarou à imprensa que o BC enviara ao Ministério 
antes de 1995. O Presidente Fernando Henrique, Público notícia-crime contra o Banco Mercantil de 
que nos 11 anos que exerceu com o característico Descontos (BMD), suspeito de manipular balànço 
brilho seu mandato parlamentar nesta Casa, ob- para superestimar seus lucros. Insensível ao sigilo 
viamente conhece as condições estabelecidas que deve cercar a identidade do suspeito até que 
pelo artigo 58, parágrafo 3", da Constituição Fede- seja_ comprovada sua culpa, o falante procurador 
ral para a instalação e o funcionamento da Cernis- suscitou uma óbvia corrida de correntistas e investi-
sões Parlamentares de Inquérito. Reza o referido dores contra o BMD. 
diSPQsitivo que elas se destinam à •apuração de 
fato determinado e por prazo certo, sendo suas 
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Minis
tério Público, para que promova a responsabilida
de civil ou criminal dos infratores•. 

Notem bem minhas senhol'l!S e meus senho
res: "fato determinado", ou seja, delimitado com pre
visão no tempo e no espaço! E não poderia ser de 
outro modo, visto que ii indefinida expensão do foco 
investigalório compromete a eficácia das diligências, 

de vez que impõe demandas impossíveis às sabida
mente frãgeis capacidades organizacionais do Le
gislativo no que respeita à coleta, organização e 
análise de dados de tamanha complexidade. 

Na qualidade de relator-9eral do Orçamento do 
ano passado, posso atestar dessas angustiantes de
ficiências de recursos materiais, financeiros e huma
nos do Congresso Nacional vis-à-vis à portentosa 
burocracia econõmica do Executivo. 

De outra parte, Sr: Presidente, o que certamen
te produziria um àbalo global e de conseqüências 

Maior demonstração de insensibilidade à deli
cada conjuntura presente por parte de funcionário 
obrigado a zelar pela tranqüila operação do mercado 
financeiro, não poderia haver. Como lembrou o jor
nalista Clóvis Rossi em sua coluna na Folha de S. 
Paulo de domingo (10 de março), •o episódio [ .•. ] 
destrói a argumentação do Governo no caso do 
Banco Nacional". E prossegue o conceituado articu
lista, referindo-se ao recente depoimenlO do Dr. 
Gustavo Loyola no Senado: • se o BC trabalhou em 

silêncio para evitar a implosão do Nacional e uma 
previsível crise de todo o sistema, por que agora en
trega em bandeja de ouro o BMD, ao anunciar de 
público que estã sob suspeita de ter praticado irre
gularidade semelhante à do Nacional (maquiar o ba
lanço)? 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a inten
ção dos signatãrios do requerimento da CPI foi jus
tamente a de separar joio da trigo e, num compro
misso inegociável~com a 1!af1sparência, evitar a re-
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petição de incidentes tão graves e reprováveis como 
o que acabo de narrar. 

Como derradeira observação acrescento que a 
recusa do Sr. Clarimundo Sani'Anna, agora em regi
me de prisão domiciliar e apontado como responsá
vel pelas operações de empréstimos fictícios que 
mascararam, ao longo de uma década os resultados 
do Banco Nacional, a depor perante à Comissão de 
Assuntos Económicos do Senado serviu apenas 
para dar razão àqueles que pensam que ao Legisla
tivo resta unicamente recorrer às prerrogativas judi
ciais de uma CP! para eJ<igir o comparecimento des
se e de outros personagens envolvidos na trama. 

E realmente para encerrar, não tomarei o tem
podas Sr% e dos Srs. comentando a infeliz e desas
trada manifestação de um personagem que, eleito 
em 1986 para o governo de seu Estado graças à 
onda de entusiasmo popular suscitada pela inédita 
distribuição de renda do Plano Cruzado, e, um ano 
depois, tendo seu nome lembrado e defendido pelo 
então Presidente da República e hoje Presidente 
desta Casa para, substituir o saudoso Ministro da 
Fazenda Dflson Funaro, agora se lança num ataque 
ingrato, insensato, descabido e desrespeitoso ao 
Presidente José Samey. 

Nada falarei desse lamentável personagem, 
pois o noticiário do mesmo dia em que foram veicu
lados suas ofensas é mais eloqüente do que qual
quer diatribe que eu poderia pronunciar em resposta 
a ele. O personagem atacou a CP! porque ela pode
rá trazer ao conhecimento público detalhes da tran
sação que seu grupo e!JlPresarial está prestes a ce
lebrar com o ex-banqueiro Ângelo Calmon de Sá 
comprando-lhe três fábricas da Coca-Cola na Bahia 
O mesmo Sr. Ângelo Calmon de Sá cujos bens fo
ram decretados indisponíveis por força da interven
ção do Banco Central no Económico no ano passa
do, o que não deixa dúvidas quanto ao sinal verde 
concedido pelo BC à referida transação. 

Mais ainda, Sr. Presidente, iontes fidedignas 
do mercado financeiro garantem que a compra das 

fábricas da Coca-Cola pelo personagem não passa 
de prelúdio a uma investida muito mais ousada e 
ambiciosa sua em direção à parte "saudável" do 
património do ex-banqueiro. Uma investida que 
visaria à compra das participações do Sr. Cal
mon de Sá em empresas do Pólo Petroquimico 
de Camaçari, na Bahia.Como vemos, Sr. Presi
dente, o desastrado personagem tem fortes ra
zões de· natureza empresarial privada para ata-· 
car a CPI. E são justamente espantosas revela-

ções dessa ordem que tomam inevitável a 
realização da CP! para identificar e dimensio
nar incestuosas relações entre o poder públi
co e interesses privados e dar um basta defi
nitivo a tais abusos, lancetando os tumores 
morais que põe em riséo não só à credibilida
de mas a própria sobrevivência do· Sistema Fí
nanceiro Nacional. 

Mui to obrigado! 
O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE) -Sr. Pre

sidente, Srªs e Srs. Senadores. gostaria de fazer 
uma homenagem ao ilustre advogado pernambuca
no. Dr. Carlos Luiz de Andrade, Falecido neste do
mingo. 17 de março. Membro histórico do antigo 
Partido Socialista Brasileiro, foi o Deputado Estadual 
em Pernambuco a quem dei meu primeiro voto, 
compondo a chapa que resolvi consagrar nas umas 
é que reunia outros remes do Partido Comunista 
Brasileiro e do Partido Socialista. 

Mas não só por isto a minha homenagem. Car
los Luiz de Andrade foi um homem brilhante " um 
socialista de grande visão e projeção. Politico ae 
garra e coragem, e quando na sua militãncia, foi um 
exemplo para todos nós, de luta e deteiminação. em 
favor da democracia. 

Para todos nós que optamos pela carreira pú
blica, as referências poh1icas são sempre uma espé
cie de norte para o qual sempre voltamos os nossos 
olhos quando esbarramos em obstáculos aparente
mente intransponíveis. E Carlos Luiz de Andrade ê 
uma dessas referências, como parlamentar socialis
ta dentre tantos outros companheiros que dedicaram 
a sua vida à causa da liberdade, da fraternidade, da · 
justiça. 

Aproveito a oportunidade para render, ainda, 
minhas homenageolS aos familiares deste compa
nheiro e amigo que agora ficará eternamente em 
nossas lembranças. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ.) - Sr. 
Presidente. Srªs e Srs. Senadores: 

... pior analfabeto é o analfabeto políti
co. Ele não ouve, não fala, não participa dos 
acontecimentos políticos. Ele não sabe que 
o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, 
da farinha, do aluguel, do sapato e do remé
dio depende das decisões políticas; ... não 
sabe que de sua ignorância nasce a prosti
tuta, o menor abandonado, o assaltante e o 
pior de todos os bandidos, que é o político 
vigarista, o corrupto e o explorador. .. 

. Bertold Brecht 
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Desejo reromar no dia de hoje um assunto so
bre o qual já me referi anteriormente. Mas, por con
siderá-lo de importância fmpar, cuja abrangência so
cial e política é incontestável, entendo não ser de
masiado abordá-lo mais uma vez. Trata-se da cam
panha da fraternidade desse ano. 

Desde a sua instituição, em 1964, tivemos a 
oportunidade de assistir a campanhas de grande 
relevência e resultados significativos •. como: saúde 

· para todos; pão para quem tem fome; a fraternidade 
e o negro; mulher e homem: a imagem de Deus; e, 
a fraternidade e os excluídos, esta última do ano 
pa$sàdo. . 

O tema escolhido para a campanha deste ano, 
fraternidade e política - justiça e paz se abraçarão, 
se insere nos temas sociais das campanhas dos 
anos anteriores, que abordaram a temática social, e 
dá continuidade à de 1995, buscando demonstrar a 
vinculação que existe entre a política e o fenômeno 
da exclusão social. 

Jô justamente sobre esse ponlo que desejo re
tomar algumas considerações já que estamos nos 
aproximando do término da campanha e este é um 
ano de eleições. 

Primeiro desejo dizer que enganam-se todos 
aqueles que afirmam que a política não é coisa de 
religião, como se esta estivesse dissociada do dia-a
dia das pessoas. Como· se fosse possível reduzir o 
espaço da fé à vida pessoal ou familiar, excluindo a 
ordem profissional econõmica, social e política. 
Como se o pecado, o amor, a oração e o perdão não 
tivessem importância aí. 

Faço niinhas as palavras do grande líder políti
co e religioso, Gandhi, que afirmava: Foi a minha de
dicação à verdade que me levou ao campo político. 
E posso dizer, sem nenhuma hesitação, que nada 
entendem de religião os que dizem que religi_ão não 
tem nada a ver com política. 

A fé não despreza a atividade Política, pelo 
contrário, a valoriza e a tem em alta estima. Quem 

tem fé em Deus, tem mais e não menos razões, 
condições e instrumeDlos para lazer Política. Assim 

. a Igreja sente como seu dever e seu direilo estar 
presente neste campo da realidade,_p_orque o Cris
tianismo deve Evangelizar a totalidade da existência 
humana, inclusive a dimensão Política. 

O Lema escolhido Justiça e Paz se Abraçarão 
é um texto Bíblico, extraído do SAlmo (!5, 11. Apon
tando para um grande ideal Humanista, deve ser 
construído constantemente, à Política é a mediação 
necessária para tanto. Jô abrangente pois envolve 

desde as relações interpessoais na Famma, na es
cola, na comunidade, até a MacrcrPolítica, com suas 
manifestações . de denúncias e de ação, mas tam
bém de corrupção cada vez maior e de desilusão 
para os que esperam soluções de Eqüidade e Justi-
ça. . . 

Como objetivo geral, a campanha desse ano 
está buscando contribuir para. a formação política 
das pessoas, para que aprendam a exercer a sua ci
dadania. Como objetivos específicos, está buscando 
ampliar o conceilo de política para além de proces
sos eleirorais; oferecer elemenlos para um novo 
exercício da política, incentivando as pessoas a se 
tomarem sujeitos da ação pomica, na promoção do 
bem comum. 

A campanha está buscando conscientizar a to
dos qÜe a política é a maneira de buscarmos soluçõ
es para as relações das pessoas entre si. Que tomar 
a· sério a política é reconhecer a realidade concreta 
e o valor da liberdade de escolha que lhes é propor
cionada, para procurarem realizar junlos o bem da 
cidade, da Nação, do mundo. 

A Campanha da Fraternidade deste ano está 
buscando plantar na consciência dos brasileiros -
aqueles os mais humildes e retirados do processo 
social - que eles, homens e mulheres, podem e de
vem construir a sociedade através de diversas açõ
es, e que a ação política é o conjunto de atos huma
nos que possuem. dimensão pública, relacionadas 
com as estruturas de poder de uma sociedade. 

Está buscando conscientizar que todos nós fa
zemos política, sempre. No ambiente familiar, com 
os vizinhos, na escola, quando nos organizamos co
munitariamente .e, principalmente, quando votamos 
ou militamos em um partido político, e que esta últi
ma ação é imprescindível nas sociedades democrá
ticas ocidentais. 

Está buscando esclarecer os excluídos de que 
eles próprios são agentes transformadores, que po
dem e devem exigir o respeilo e o cumprimenlo aos 

seus direitos, previstos em lei. Que podem e devem 
valorizar suas ações, notadamente o dever de votar, 
ato diretarnente ligado à quaiida:ie das pessoas que 
desejam eleger. Que podem e devem fiscalizar e cobrar 
desses representantes ações verdadeiramente CO!Tllro
metidas com os interesses maiores da comunidade. 

IÔ triste mas a grande maioria da população 
brasileira ainda não sabe disso, deSCQnhecem ver
dades preciosas como essas que poderiam auxiliá
los na luta contra a escravidão da fome e da miséria 
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Omitir _a importância do potencial transformador gindo ser considerado e tratado como tal, e nunca 
de toda e qualquer participação cidadã, ou dificultã- como um objeto que se usa, um instrumento, uma 
la até tomá-la impossível, foi prática secular neste coisa. A pessoa humana é a autora, o centro e o fim 
país, cujas nuances ainda hoje se fazem. sentir, ~o- de toda vida social, política e econômica da socie-
tadamente em algumas regiões do pa1s. Todav1a, dade. 
quando o acesso ao conhecimento torn~u:-se gl?bal- Por isso e que a Constituição, que é a Lei 
mente possível através das redes mund1aJS de mfor- Maior do País, diz que os brasileiros têm direitos bá-
mação via computadores, permanecer manipulando sicos, como casa, Educação, Trabalho, Segurança·e 
essa população para que permaneça na miséria e Alimentação. Todavia, nenhum Governo deu de pre-
na ignorância, à serviço de interesses inconfessá- sente esses direitos. Foi preciso trabalhar muito parà 
veis, é empobrecer, criminosamente, uma nação in- colocar por escrito 0 que antes era apenas um so-
leira É atrasar, perigosamente, o desenvolvimento nho. Agora, é preciso transformar as palavras da lei 
da humanidade. em ações concretas. · ' 

A campanha da fraternidade de 1996 aorovei- Felizmente, estamos assistindo ao fortaleci-
tou a proximidade das eleições municipais, para mento gradual dos Fóruns, Conselhos, ONGS, As-
convidar a sociedade à uma mudança de mentalida- sociações e Sindicatos, Partido Pol(ticós, numa de-
de e de atitudes, de um modo especial, a um enga- monstração de que cresce a consciênc-ia de cidada-
jamento político mais comprometido. nia e a participação popular, acompanhando, co-

Atu3Jmente a cultura política brasileira caracte- brando e fiscalizando as ações · da Administração 
riza-se pelo desconhecimento do dever cívico de Pública Esta força já não pode mais· ser descartada, 
participar da política, pela falta de informação adequa-· especialmente nos momentos de eleições. 
da acerca do objeto real dos embales políticos e pelo Senhores Pariamentares, a pÓIJtica talvez seja 
desconhecimento da maioria do povo quanto aos as- a mais elevada forma de caridade, enquanto permite 
pectos mais rudimentares do proce~o político. lnfe: a construção de uma sociedade mais justa e frater-
lizmente, ainda hoje, não se pode d1zer que o Bras_JI na, mitigando a dor e a fome dos excluídos, premo-
se constitua numa sociedade fraterna, cidadã. O SI- vendo a justiça e o bem-estar comum. É, segura-
na! mais evidente disso encontra-se na espantosa mente, um caminho para transformamos o mundo 
indiferença de numerosos ricos em relação à mis_éria num lugar melhor de se viver, colocando-nos mais 
e sofrimento de milhões de excluídos. A expos1ção próximos de Deus. 
crua dessa miséria não escandaliza muitos dos que A campanha da Fraternidade deste ano, abor-
se acham em situação melhor, e menos ainda as eli- dou em excelente hora ·a questão da· cidadania e do 
tes que detêm os recursos mais importantes do po- Poder e seu exercício. A descoberta do sentido da 
der. Episódios de selvageria como _o m_assacre de participação política poderá ser o grande momento 
Carandinu, a liquidação sumária de merunos de rua para superar a consciência tão difundida de que a 
na Candelária, ou o assassinato indiscriminado de política é coisa suja 
pessoas em Vigário Geral, não provocaram no con- Como grande fruto da Campanha da Fratemi-
junto da população a indignação ativa que teria pro- dade sobre a política, entre outros, esperamos que 
vocado em uma sociedade verdadeiramente demo- os cristãos lutem para impregnar o campo da política 
crática. Os principais responsáveis por essas chaci- com valores éticos fundamentais, concretizando o 
nas não foram punidos, e penalidades irrisórias apli- clamor geral contra a corrupção, contra governos e 
cadas aos subalternos visaram apenas aplacar a representantes eleitos pelo povo que não se orien-
opinião pública, aliás uma opinião pública ainda fa
cilmente aplacável. 

Enquanto essa cultura da indiferença prevale
cer, não passará de rerorica vazia a afirmação de que 
o Estado democrático instituído pela ConstituiÇão de 
1988 destina-se - como proclama-se no seu preâm
bulo- à construção de uma sociedade fraterna 

A Filosofia, a Sociologia, enfim todas as ciên
cias e mesmo as Artes, apontam o ser humano 
corno o primeiro valor. Um valor em si e por si, exi-

tam eficazmente para o bem comum, contra ioda 
forma de opressão e exclusão. 

A Campanha da Fraternidade sobre política 
está sendo um apelo forte a uma mudança orofi.inda 
nas consciências para que, vencendo o isolamento, 
o comodismo, o individualismo, cada pessoa, solidá
ria com· as demais, assuma o compromisso de em
penhar-se ativamente na construção de uma socie
dade com justiça e paz. 
. . ' 
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. . Justiça e paz, um dia. hão de abraçar-se. E 
abraçados abr<tçarão o mundo. É o meu-desejo e a 
minha esperança. Em nome desses princípios mui
tos. têm dedicado o melhor de seus esforços. Quero 
congratular-me com os esforços da CNBB e das 
igrejas brasileiras em busca desse ipeaL 

Muito obrigada! 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre

sidente, Sr% e Srs. Senadores, acabo de manusear 
o Relatório Final da " I Conferência Nacional de As
sistência Social "; realizada em Brasffia, nos dias 20 
a 23 de novembro de 1995. 

O evento promovido pelo Ministério da Previ
dência e Assistência Social, mais especificamente, 
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, deu 
curso ao cumprimento dos seguintes objetivos: ava
liar a situação e propor diretrizes para aperfeiçoa
mento do sistema descentralizado e participativo da 
Assistência Social. 

Dele participaram 689 delegados, 193 observa
dores credenciaçios, 76 corwidados e 111 ouvintes, 
totàlizandci 1 069 participantes. 

Segundo informam os relatores, o encontro 
adotou, como tema geral, a Assistência Social, direi
to dó cidadão e dever do Estado, tendo sido, por ou
tro lado, analisados nos debates e painéis, os subte
mas referentes a sistema descentralizado e partici
pativo, financiamento e relação público-privado na 
prestação de serviços de Assistênciá Social. 

No que diz respeito aos resultados dessa I 
Conferência, o Relatório faz as seguintes afirmaçõ
es: " Todos os participantes . ressaltaram, por um 
lado, a importância e a responsabilidade dessa I 
Conferência Nacional, que apresentou o espaço da 
So~iedade Civil· e do Govenio na partilha de suas 
funções com a implantação da Lei Orgânica de As
sistência ·Social (LOAS). Por outro, um momento de 

·protagonismo colativo, pesando, assim, sobre as de
cisões tomadas, a representação de milhares de ci
dadãos, beneficiários da Assistência Social, através 
dos delegados escolhidos em fóruns próprios nas 
Unidades da Federação." 

A Conferência teria, ainda, representado " o 
compromisso com a tomada de decisões necessá
rias para fazer da Assistência Social uma política pu
blica, e com a valorização dos direitos de cidádania 
estabelecidos pela LOAS"-

0 Relatório, cita, além desses, outros resulta
dos, entre os quais destaco os que vão abaixo trans
critos: 

11Houve um consenso com a seguinte conclu
são: a Assistência Social precisa se ·qualificar para 
romper com o seu carãter de benemerência e virar 
cidadã, eliminando a interdição ·aos direitos sociais 
para a grande maioria da população e se conscíenti
zar de que é possívél uma política pública de Assis' 
tência Social. Também. houve um -reconhecimento 
de que a maioria dos cidadãos estã muito longe des
se debate e de um efetivo processo de comunicação 
e articulação com os movimentos sociais e a Socie-
dade Civil organizada" . . _ 

O documento que venho comentando é exten
so e minucioso, desdobrando-se em três partes: In
trodução, Deliberações e Moções. 

A parte referente às Deliberações é a mais ex
tensa, já que abarca tudo o que se deliberou nos de
bates concernentes a 1 O (dez) subtemas,. vale dizer, 
à Política Nacional de Assistência Social: ao Coman
do Único/Reordenamento/Descentralfzação; à Parti
cipação/ Controle Social I Conselhos; à Relação Pú
blico/Privado; a Benefícios; a Assessoria/Treina
mento; à Divuigação; à Relação com Outras Políti
c.as; e às flecomendações para os Estados e Mu
nicípios. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta não é a 
primeira vez que aqui compareço para registrar o 
recebimento de publicações oriundas de órgãos do 
setor público, ou mesmo, de alguma entidade do 
setor privado. 

Se assim o .faço, é porque entendo ser essa 
uma legfiima expectativa dos responsáveis pelare
messa de tais publica~es. pois estes sabem que o 
Congresso Naciànal é a instância mais apropriada 
para que nela ressoem o pensamento, os apelos, os 
projetes e o relato cias realizações seja de órgãos 

_ público~. seja de entidades do setor privado. 
Em pronunciamentos de tal natureza, sempre 

encontro aspectos r:nerecedores de meus aplau
sos. 

No caso específico do Relatório Final da I 
Conferência Nacional de Assistência Social, en
dossado pelo Conselho_ Nacional de Assistência 
Social do Ministério da Previdência e Assistência 

Social, encontro aspectos elogiáveis que impõem-se 
ao nosso reconhecimento, tais como a excelente or
ganização da Conferência e a seriedade com que 
seus participantes aprofundaram e ·esmiuçaram -a 
análise de seus subtemas. Isso vem muito bem re
fletido na abundância e objetividade das deliberaçõ
es tratadas. 
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Outro aspecto que, bem assimi\.ado,acaba 
por se tornar elogiável é o do arejado espírito demo
crático reinante no citado certame. 

Basta dizer, para comprová-lo, que acolhen
do, ·de um lado, participantes de diferentes órgãos 
governamentais e, de outro, militantes das mais 
variegadas entidades representativas da chamada 
"Sociedade Civil Organizada", a conferência em 
comento de tal forma dilatou a abertura democráti
ca nela reinante, que chegou a acolher, votar a 
aprovar várias Moções de Repúdio direcionadas · 
ap Governo Federal, assim como aq . Congresso 
NacionaL 

Para que os dirigentes dos órgãos citados to
mem conhecimentn de tais Moções e possam.adotar 
medidas susceptíveis de sanar o que for sanável 
nos aspectos em que foram criticados; citn como 
exemplo a Moção de n" 01: 

MOÇÃO DE REPÚDIO . 

"Os Delegados, representantes da so
ciedade . civil e dos órgãos governamentais 
de toda as Unidades da Federação, partici
pantes da I Conferência Nacional de Assis
tência Social, cem embasamento na LOAS, 
conferell} esta Moção de Repúdio ao Con
gresso Nacional e à Presidência da Repúbli
ca por aceitarem e permitirem que os já es
cassos recursos da área de Assistência So
cial sejam utilizados e repassados por meio 
de apadrinhamento político, para favorecer 
uma minoria, enquantn a LOAS preconiza 
que estes recursos sejam democraticamente 
utiliZados segundo um Pfano -de ASsistência 
Social." 

É o que linha a registrar, Senhor Presidente 
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A Presi

dência designa para a sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14h30min, a seguinte: 

·ORDEM DO DIA 

HORkDO EXPEDIENTE 

O tempo destinado aos oradores da Hora do 
_ Expedier)te será dedicado à comemoração do Dir. 

Internacional do Combate à Discriminação Racial, 
nos tennos do Requerimento n" 255, de 1996, da 
Senadora Benedita da Silva e outros senhores Se
nadores, aprovado em 19.3.96. 

Oradores inscritos: 

• Benedita da Silva 

• Marina Silva 
• Eduardo Suplicy 
• Jefferson Peres · 
• Romero Jucá 
• Laura Campos · 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nl! 21, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do · ~ · 
Requerimen!o nº- 256, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projetn. de Re
solução nº- 21, de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer nº- 90, de 1996, da Comissão de As
suntos Econômicos), que au!oriza o Município de· 
Osasco-SP a emitir Letras Financeiras do Tesauro 
do Município de Osasco-LFTMO, cujos recursos se
rão destin~dos à liquidação· da sétima parcela de 
precaJt~os judiciais, bem como dos complementos 
da primeira à sexta parcelas. · 

-2-
0F[CIO Nl! S/10, DE 1996 

(Erri regime de urgência, nos termos do 
Requerimentn nº- 248, de 1996) 

Ofício nº- S/1 O, de 1996, através do qual o 
Banco Central encaminha solicitação do Governo 
do Estado da Paraíba para que possa assumir dí
vida contraída pelo Banco do Estado da Paraíba -
PARAIBAN junto ao lnstifuto Brasileiro de Turismo 
- Embratur, no valor de duzentos e noventâ e oito 
mil, trezentos Ef sessenta e nove reais e sete cen
tavos. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
sun1Ds EconOmicos) 

-3-
0F[CIO Nl!S/11, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n" 247, de 1996) 

Ofício n• S/11, de 1996, através do qual o 
Banco Central encaminha solicitação do Gover

no do Estado da Paraíbacorr!o cibjetivo de que seja 
autorizada a assunção de dívidas contraídas pelo 
Banco do Estado da Paraíba- PARAIBAN, junto ao 
BancoNacionaldeDesenvolvimentoEconõmicoSo
cial- BNDESeàAgênciaEspecial de Financiamen
to Industrial-FINAME, novalordedois milhões, qui-



00196 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

nhentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e 
sete reais e doze centavos. 

(Dependendt> de parecer da Comissão de As
suntos Económicos) 

-4-
PRojm) DE RESOLuçÃo ~\~ • .DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos-do 
Requerimento nº- 209, de 1996) 

(Incluído em Ordem do Dia nós termos do 
art 348, III, in fine) 

Projeto de Resolução nº-17, de 1996, de. auto
ria do Senador Carlos Bezerra, que, altera a Resolu
ção nº- 69, de 1995, que dispõe sobre as operações 
de crédito interno e externo dos Estados do Distrito 
Federal, dos Municípios e de suas respedivas autar
quias, inciJJsive concessãO de garantias, seus limites 
Ei condições de autorização, e dá outras providên
cias, tendo 

Parecer, proferido em Plenário; em subsi;Ju;
ção à Comissão de Assuntos Económicos, Rela
tor: Senador Ramez T ebet; favoráv91, nos termos de 
substitutivo que oferece. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda de 
Plenário) 

-5-
REQUERIMENTO NO- 114, DE 1996 

Votação, em turno· único, do Requerimento nº-
114, de 1996, do Senador Lúcio Alcântara, solicitan
do, nos termos regimentais, que sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº- 306, de 1995, de autOria da Sena
dora Marina Silva, que dispõe sobre os instrumentos · 
de controle do acesso aos recursos genéticos do 
País e dá outras provídências, além da Comissão 
constante do despacho inicial, seja ouvida, também, 
a de Educação. 

-6-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"-244, DE 1993 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº- 244, 
de 1993 (nº- 2.461/89, na Casa de origem), que alte
ra o art 191 do Código de Processo Civil, tendo 

Parecer SÔb nº- 45, de 1996, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido .. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº- 96, de 1992 (nº 79191, na Casa de ori~ 
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
modifica o valor da pensão especial de que trata o 
art 1 º da Lei nº 7.099, de 13 de junho de 1983, e dá 
outras providências, tendo 

Parecer, sob nº 901, de 1995, da Comissão de 
- Assuntós Sociais, favorável ao Projeto com 

Emenda nº- 1 - CAS, de redação. que apresenta 

-8- -
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 58, DE 1993 

Discussã~ .. em turno .w;ico, do Projeto de L~i 
da Câmara no ss; de 1993 (nº 96319.1, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o reconheclmenlxi ·das 
Provas de Rodeios e da Profissão de Peão de Ro-. 
deios, tendo · · . 

Parecer sob nº- 902, de 1995, da Comissão de 

- Assuntos· Sociais, favorável ao Projeto, com 
Emenda nº- 1 - CAS, que apresenta. . 

-9'-
PaOJETO DE LEI DA CÂMARA N2 96, DE 1994. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 96, de 1994 (nº 3.643193, na Casa de 
origem), que altera a Lei nº- 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desem
prego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo 
ao Tabalhador- FAT, e dá outras providências, ten
do 

Parecer sob nº- 903, de 1995, da Comissão de 
- Assuntos $ociais, favorável, nos termos do 

Substitutivo que apresenta. 

-10-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N~ 9, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Cãm_ara nº- 9, de 1996 (nº 726195, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
altera dispositivos do Decreto-lei nº- 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal - Parte Geral, ten
do 

Parecer favorável, sob nº 2a, de 1996, da Co-
missão de .. 

-ConstituiÇão, Jus~ça e Cidadania. 
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-11-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 5, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº 919, de 1992) 

Discussão, em turno único, do P.roje_to de Lei 
do Senado nº 5, de 1992, de autoria do Senador 
Francisco Rollemberg, que estabelece normas para 
o aproveitamento econômico ·dos manguezais e dá 
outras providências, em conformidade com o esta
belecido no art. 225, § 4º-,. da Constituição Federal, 
na Lei nº 7.661/88, que institui o Gerenciamento 
Costeiro e na Lei nº 6.938/81, que estabelece a Polí
tica Nacional do Meio Ambiente, tendo 

Pareceres: . 
: · ·-·de Plenário, Relator: Senador Rachid Salda

nha Derzi, em S\Jbstituição à Comissão de Assun
tos SociaiS: favorável quantu ao mérito e pela au
diência dá Comissão de Con~tituição, ·Justiça e Ci
dadania; 

·- sob nº 899, de 1995, da Comissão de 
COnStituição, Justiça e Cidadania, favorável ao 
Projeto, nos termos do Substitutivo que apresenta, 
com voto vencido, em separado, do Senador Lúcio 
Alcântara 

-12-
PROJETO D~ RESOLUÇÃO NP- 1 O, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 10, de 1996 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Econômicos como conclusão de 
s~ Parecer'!º 23,-de 1996), .que concede à Repú
blica Federativa do Brasil autorização para a con
cessão de garantia à Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento - CASAN referente à contra
tação de operação de crédito externo no valor de 
até dez milhões de marcos alemães, destinada a 
~nan_ciar, parcialmente, o Projeto de Recuperação 
ae S1stemas de Abastecimento de Água no Estado 
de Santa Catarina; e. ao Estado de Santa Catarina 
autorização para a concessão de contragarantia à 
União referente à mesma operação. 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) -
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão à 18h29min.) 

SUMÁRIO DA ATA DA 10" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, 
EM 4 DE MARÇO DE 1996 

(Publicado no Diário do Senado Federal, de 5 de março de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

No sumário da Ata, à página 03376, no item 1.2.13- LeitUra de Proposta de Emenda 
à Constituição, 2' coluna 

Onde se lê 

Proposta de Emenda à Constituição no 1, de 1996 (n° 48/95, na Câmara dos 
Deputados), que dá nova redação ao inciso II do artigo 192 da Constituição Federal. 
Discussão encerrada, em 1 o turno, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Leia-se 

Proposta de Emenda à: ConstitUição n° 1, de 1996 (n° 48/95, na Câmara dos 
Deputados), que dá nova redação ao inciso II do artigo 192 da Constituição Federal. 
Discussão encerrada, em I o turno. 
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SUMÁRIO DA ATA DA 18" SESSÃO DELIBERATIYA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 1996. 
(Publicado no DSF, de 14 de março de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

No sumário da ata, item I - RESOLUÇÕES, 

Onde se lê: 

N• !3, de 1996,- que concede ao Estado do Paraná autorização 
para emissão de dívida mobiliária para rolagem dos títulos vincendos no primeiro 
semestre de I 996, até o limite de 98% (noventa e oito por cento). 

Leia-se: 

N" I 3, de 1996, que autoriza o Estado do Paraná a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná • l.FTPR,.cujos recursos scriln destinados 
ao giro de sua dívida mobiliária. vencível no primeiro semestre de l\196, atê á limite de 
98% (noventa e oito por cento). 

suMÁRIO DA ATA DA 22• SEssÃo DELmERATIVA ORDll'IAIUA, 
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 1996. 
(Publicado no DSF, de 20 de março de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

No su"1ário da ata, à página -n° 04385, 2' coluna, item 1.3 -
ORDEM DO DIA, 

Onde se 'lê: 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n] -n, de 1993, de 
autoria do Senador Ney Maranhão, que cria o Programa de Crédito Rural Equivalência
Produto. Discussão adiada, em virtude da apresentação de emendas. 

Leia-se: 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n] 71, de 1993, de 
autoria do Senador Ney Maranhão, que -Cria ·o Programa de Crédito Rural Equivalência
Produto. Discussão encerrada, com apresentação de emendas. 
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SUMÁRIO DA ATA DA 23" SESSÃO DELIBERA TIV A EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 1996. 
(Publicado no DSF, de 20 de DJarço de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

No sumário da ata, à páginà n• 04386, 2• coluna, item 2.3 -
ORDEM DO DIA, 

Onde se lê: 

Redação Final (oferecida pela Cmnissão Diretora como conclusão 
do seu Parecer n• 104, de 1996) do Projeto de Lei do Senado n• 69, de 1991 (n• 
3.288/92, na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que 
dá nova: redação ao § 4• do art. 159 do Código Penal. Apnwada. À Câmara dos 
Deputados. 

Leia-se: 

Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora como conclusão 
do seu Parecer n• 104, de 1996) do Projeto de Lei do Senado n• 69, de 1991 (n• 
3.288/92,.na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que 
dá nova redação ao § 4° do art. 159 do Código Penal. Aprovada. À sanção. 

ATA DA 17" SESSÃO DELmERA TlV A ORDINÁRIA, REALIZADA EM 12 DE 
MARÇO DE 1996. 

(Publicada no DSF, de 13 de março de 1996) 

RETIFIÇAÇÃO 
Na ata, à página n• 03953, 2• coluna, no Anexo ao Parecer'n•!o:r, 

de 1?96, . . . 
Onde se lê: 

RESOLUÇÃO N• . , DE 1996 . 

Concede ao Estado do Paraná autorização para emissão de dívida 
mobiliária para rolagem dos títulos vincendos no primeiro semestre de 1996, até o limite 
de 98% (rioventa e oito por cento). 

················-·--···········---~---·································-· ...............• 

Leia-se: 

00199 
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RESOLUÇÃO N" .. , DE 1996. 

Autoriza o Estado do Paraná a emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Paraná- LFTPR, cujos recursos serão destinados ao giro de sua 
divida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1996, até o limite de 98% (noventa e 
oito por cento). 

ATA DA 18' SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 13 DE 
. MARÇO DE 1996. 

· ·· (Publicada no DSF, de 14 março de t 996) 

RETIFICAÇÃO 

Na ata, à página n• 04005, I' coluna, 

Onde se lê:·-

RESOLUÇÃO N" 13, DE 1996 

Concede ao Estado do Paraná autorização para emissão de dívida 
mobiliária para rolagem dos títulos vincendos no primeiro semestre de 1996, até o limite 
de 98% (noventa e oito por cento). 

11 

Leia-se: 

RESOLUÇÃO N" 13, DE 1996 

Autoriza o Estado do Paraná a emitir Letras Financeiras do 
T escuro do Estado do Paraná - LFTPR, cujos recursos serijo destinados ao· giro de sua 
dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1996, atê 'o limite .de -98% (noventa e. 
oito por cento). -
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-

ATA DA 21ª SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 1996 . . 
(publicada no DSF, de 19' de março de 1996) 

RETIFICAÇÓES . . ..,.,.-

Na ata, à página 04348, 'r coluna, 

Onde se lê: 

· Concede anistia de multas pelo Tribunal Superior do Trabalho a entidade 
sindicais em virtude de sentença judicial. 

Leia-se: 

Concede anistia de multas pelo Tribunal Superior do Trabalho a entidades 
sindicais em virtude de sentença judicial. 

--··---···--···---·-------·---·····-·-··-·--····-····-··---·-
Na ata, à página 04350, 1• coluna, no item, PARECER N" 110, DE 1996 

Onde se lê 

PARECER N° 110, DE 1996 

Da Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento n• 
1.274, de 1995, que requer, nos termos regimentais, a inclusão, em Ordem do Dia, de 
um voto de louvor ao jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, que comemora I 00 
(cem) anos de sua fundação. · 

Leia-se:.·. 

PARECER N" 110, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o E.equerimento n• 
1.274, de 19\15, de autoria do Senador Pedro Simon, que requer, nos terthvJ regimentais, 
a inclusão, em Ordem do Dia, de um voto de louvor ao jornal Correio do Povo, de 
l'orto Alegre, que comemora IOO(cem) anos de sUa fundação. 
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• 
ATA D~ 22• SESSÃO DELmERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 19 DE 

MARÇO DE 1996. . 
(Publicada DO DSF, de 20 de março de 1996) 

~ETIF~CAÇÃO 

Na ata, à página 04424, 2' coluna, fala da Presidência, · 

Onde se lê: 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Com a 
apresentaçãó de emendas, a matéria volta à Comissão de Assuntos Econômicos para 
exame das mesmas. · 

Leia-se: 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Em discussão o 
Substitutivo e as emendas. (Pausa). 

Não havendo quem queira discuti-los, está encerrada a discussão. 
Com a apresentação de emendas, a matéria volta à Comissão de 

Assuntos Econômicos. para exame das mesmliS. 

ATA DA 23• SESSÃO DELmERATIV A EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 19 DE MARÇO DE 1996. 

(Publicada Do DSF, de 20 de março de l996) 

RETIFICAÇÃO 
' ' . ' . . ' . . . ' 

Na ata, à página Ü4450, z• coluna, no despacho da· Presidência ao 
item 1 da Ordem do Dia (Redação Final ao Projeto de Lei do Senado n° 69, de 1991 ), 

Onde se lê: 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
·······················································-····················.····················· 

· Leia-se: · 

·A matéria vai à sanção . 
. .. . . ·-· .: .......... .' ............... ~-~-~-·.' ~. -~- .......... ~ ........... ~- ....•..................... 

... 
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Ata da 25ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 21 d~ março de 1996 

2~ Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Filho 

Júlio Campos, Levy Dias e Beflo Parga 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães 
-Antônio Carlos Valladares- Arlindo Porto- Artur 
da Távola - Bello Parga - Benedita da Silva -
Beni V eras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Mal- . 
daner - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison 
Lobão - Eduardo Suplicy - Élêio Alvares - Emília 
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amo
rim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Fla
viano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - Ger
son Caniata - Gilberto Miranda- Gilvam Borges -
Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Íris Re
zende - Jáder· Baribalho - Jefferson Peres - João 
França- João Rocha- Joel de Hollanda-Jonas Pi
nheiro -. Josaphat Marinho - José Agripino - José 
Alves - José Bianco - José Eduardo Outra - José 
Fogaça -José lgnáCio Ferreira- José Roberto Al11.l
da - José Samey - Júlio Campos - Júnia Marise -
Laura Campos - Leomar Quintani lha - Levy Dias -
Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - 'lúdio Coelho -
Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva - Marluoe 
Pinto - Mauro Miranda - Nabor júnior - Ney Suas
suna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar 
Dias - Pedro Piva- Pedro Simon- RamezTebet
Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Re
quião- Romero Jucá- Romeu Tuma ~ Ronaldo Cu
nha lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado -
Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo- Vilson Klei-

-· nübing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 79 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro alberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Bel
lo Parga, procederá à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

.. PARECER N!' Ú8, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Económi
cos, sobre o Otício n• S/008, de 1996 (n• 
371/96, na origem), do Banco Central, re
lativo li solicitação do Sr. Prefeito da Ci
dade do Rio de Janeiro, a fim de que pos
sa emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Município do Rio de Janeiro (LFTM
RIQ), com base na Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal. . 

Relator: Senador Ney Suassuna 
O Senhor Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro 

encaminhou a esta Casa. mediante Ofício nº-S/008, 
de 1996, pedido de autorização do Senado Federal 
para emitir Letras Financeiras do T escuro do Municí
pio do Rio de Janeiro (LFTM-RIO), cujos recursos 
serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Mu
nicípio, vencível no 1 Q semestre de 1 996. 

O pleito encontra-se adequadamente instruído 
quanto à documentação encaminhada ao Senado 
Federal, nos termos dos arts. 13 e 16 da Resolução 
o' 69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe so
bre limltes globais e condições para as operações 
de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e suas autarquias, nos 
quais se inclui o lançamento de !Hulos de dívida mo
biliária 

O Banco Cêi1tral do Brasil emifiu Parecer De
dip/Diare-96/152, infonmando que o pedido de autori
zação se enquadra nos limttes estabelecidos na su
pracitada Resolução. Assim, o Município do Rio de 
Janeiro apresenta capacidade de pagamento sufi: 
ciente para a rolagem de parte de sua dívida rnobi
liária, uma vez que suas receitas são suficientes" 
para a cobertura de suas despesas correntes, já in
cluídas as destinadas aos pagamentos dos encar
gos financeiros referentes à rolagem pretendida . 

Por seu turno, a Emenda Constitucional o' 3, 
de 1993, em seu art 5', assegura a emissão de ti tu
los públicos pelos Estados e Municípios, quando 
de.stinada ao refinanciamento de seu principal devi-
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damente atualizado, o que correspond13 ao pretendi-
do pelo Município do Rio de Janeiro. 

A regulamentação do conceito de principal 
atualizado é feita pela Resolução nQ 69/95, em seu 
art 16, § 72, que define, ademais, que compete ao 
Senado Federal estipular o percentual de refinancia
mento adequado às condições próprias de cada soli
citante. Em conformidade à recomendação desta 
Comissão de Assuntos Económicos e à necessidade 
de se proceder a amortizações periódicas da dívida 
mobiliária. definimos um percentual de resgate de 
2% e, em conseqüênc1a. o percentual de 98% para a 
rolagem da dívida_mobiliária da Cidade do Rio de 
Janeiro vencível no primeiro semestre de 1996. 

Dessa forma. a emissão pretendida será reali
zad8 nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do§ 7Q do art. 16._da Resolução nQ 69, de 
1995, deduzida a parcela de 2%; · 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro (LFT), criadas pelo Decreto-Lei nO 2.376, 
de 25-11-87; 

d) prazo: SELIC: até 5 (cinco) anos; 
CETIP: até 1.706 (um rriil, setecentos 

e seis) dias; 
e) valor nominal: SELIC: R$1 ,00 

CETIP: R$1.000,00 (") 

(") o uso do PU em unidade de milhar pela CETIP implica divisão 
da quantidade por 1 O O C' por ocasião do refinanciamento. 

f) caracterfstícas aos títulos a serem st.i:Jstítuídos: 

SEUC: 

Título Vencimento Quantidade 
681447 12.,3-1996 19.927.718.202 
681447 1"-4-1996 25.725.862.982 

CETIP: 

Titulo Vencimento Quantidade 
681067 1"-2-1996 50.100.000 
681067 .1"-2'1996 6p:ooo.ood 
681096 1'-3-1996· 50.100.000 
681096 1'-3-1996 60.000.000 
681127 1"-4-1996 50.100.000 
681 127 1"-4-19Q6 60.000.000 
681157- 1"-5-1996 50.100.000 
681157 1"-5-1996 6tfooo.ooo 
681188 1"-6-1996 5Q.,100.000 
681188 1-6-1996 .60.000.00Q 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí-
tufos a serem emiudos: 

SELIC: 

Colocação Vencimento Título Data.;.Base 

1 "-3-1 996 1"-3-2000 681461 1'-3-1 996 
1 "-4-1996 19...4-2000 681461 124-199(3 

CETIP: 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

1"-2-1996 1"-2-1999 681096 1&..2-1996 

1'-3-1996 1"-3-1999 ~81095 1'-3-1996 

1 "-4-1996 1 "-4-1999 681095 19...4-1996 

2-5-1996 19..5-1f'~9 681094 2-5-1996 

3-5-1996 1"-6-1 999 681093 3:6·1 996 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n2 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

·i) autorização legislativa: Lei nO 1 .373, de 26-1-
89. e Decreto n• 8.355, de 26-1-89. 

Em. conclusão, o pleito encaminhado pelo Pre
feito. da Cidade do Riõ de Janeiro encontra-se de 
acordo com o que preceitua a Constituição Federal e---
a Resolução n2 69195 do Senado Federai, devendo 
ser concedida a autorização para a rolagem __ de sua 
dívida mobiliária vencível no 1 Q semestre/96. nos ter
mos e na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 29, DE 1996-

Autoriza o Município do Rio de Ja
neiro a emitir Letras Financeiras do Te
souro do Município do Rio de Janeiro 
(LFTN-R!O), cujos recursos serão desti
nados ao giro da Dívida Mobiliária do Mu
nicípio, vencível no primeiro semestre de_ 

~ 1996. . 

O Senado Federal resolve: 
Art 1• É o Município do Rio de Jane1ro aütori

zado, nos termos da Resolução nQ 69, de 1995, do 
Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Te, 
souro do Município. do Rio de Janeiro (LFTM-RIO), 
cujos recursos serão destinados ao giro de sua Dívi
da Mobilíária, vencível__ no primeiro semestre de 
1996. 

Art 2Q A emissão referida no artigo anterior de-_ 
verá ser realizada nas seguintes condições: -

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substi_tuídos. atualizados nos 
termos do § 7Q do art. 16 da Resolução nO 6_9, de 
_1 995,deduzida a parcela de 2%; 



Março de 1996 - ANAIS DO SENADO FEDERAL 00205 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro (LFT). criadas pelo Decreto-Lei -n" 
2.376. de 25-11-87; 

d) prazo: SELIC: até 5 (cinco) anos; 
CETlP: até_1.706 (um mil. seiecentos e seis) dias; 
e) valor nominal: SELIC: R$1.b0-- ------- -- -- · 
CETlP: R$1.000.00(') --

n o uso do PU em unidade de milhar pela CETIP im-Plica díviSão 
da quantidade por 1 000 por ocasíão do refinanciamento. 

I) e-aracterfsticas dos títulos a serem substituídos: 

SELIC: 

Título Vencimento Quantidade 
681447 1"-3-1996 19.927.718.202 
681447 1"-4-1 996 25.725.862.982 

CETIP: 

Tttulo Vencimento Quantidade 
681067 1"-2-1996 50.100.000 
681067 1'-2-1996 60.000.000 
681096 1'-3-1996 50.100.000 
.681096 1'-3,1996 60.000.000 
681127 ---1 "-4-1 996 50.100.000 
681127 1"-4-1996 60.000.000 
681157 1'-5-'1996 50.100.000 
681157 1"-5-1996 ' 60.000.000 
681188 . 1"-6-1996 50.100.000 
681f88 1"-6-1996 60.000.000 

g) previsão de colocação e vencimentos dos tí
tulos a serem emmdos: 

SELIC 

Coloca cão Vencimento Título Data'base 
1'-3-1996 1'-3-2000 681461 1"-:Jo1996 
1 "-4-1996 . 1 "-4-2000 681461 1"-4-1996 

CETIP 

Coloca2!!o Vencimento THulo Data-base 

1"-2-1996 1"-2-1999 681096 1"-2-1996 
1'-3-1996 1'-3-1999 68j095 1•;;..1996 
1-"-4-1996- . 1 "-4-1 999 681095 1"-4-1996 
2-õ-1996 1"-6-1 999 681094 2-5-1996 
3-6-1996 1"-6-1 999 681093 3-6-1996 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n" 565, de 20-9-79, -
do Banéo Central; -- -

i) autorização legislativa: Lei n" 1.373, de 26-
01-89, e Decreto n" 8.35'5, âe 26-1-89. 

Art 32 O praio mãximo para o exercfcio _da 
-presente autorização é de 270 (duzentos e setenta) 

· dias, contados a partir da sua publicação. 
Art 4"- Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 
·· Saladas Comissões, 19_ de março de 1996. -

Pedro Piva: Presidente, em exercício - Ney Suas
suna: Relator - Jonas Pinheiro - José Fogaça -
Luiz Alberto Oliveira - Jefferson Peres - Bello 
Parga - Beni Veras - Carlos Patrocínio - Valmir 
Campelo - Esperidião Amin --Mauro Miranda -
Eduardo Suplicy -Júnia Marise. 

- PARECER N• 129, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos, sobre o Ofício S n• 13, de 1996 (n• 
657196, na origem), do Sr. Presidente do 
Banco Central do Brasil, encaminhando 
solicitação do Governador do Estado do 
Rio Grande do Sul, para emissão ·de L~ 
tras Financeiras do Tesouro do Estado 

- do Rio Grande do Sul (LFTRS), destina
das ao giro da Dívida Mobiliária do Esta
do, vencfvel no 1•. semestre de 1996. 

Relator: Senador José Fogaça 

f- Relatório 

. O Banco Central do Brasil encaminha a esta 
Comissão de Assuntos Ecilnômicos. através do Ófí
cio S n2 13/96 (PRESI-96/657, na origem; de s~: 
96), parecer relativo ao pedido de emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro âo Estado do Rio Grande do 
Sul (LFTRS), depende11te de- aütorização desta
Casa, cujos recursos deverão ser desti, 1ados ao giro 
da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no _1• s~ 
mestre de 1996. 

A solicitação foi examinada pelo Banco Central 
do Brasil (Parecer DEDIPIDIARE-96/0303) à luz da 
Resolução n2 69, de 1995, que dispõe sobre os limi
tes globais e condições para as operações de crédi
to interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e suas autarquias, inclusive o lança
mento de títulos da dívida pública. apresentando as 
seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos à ser substituídos, mediania aplicação 
da Emenda Co_nstitucional n2 3, deduzida a parcela a 
ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
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c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 
do Tesouro (LFT), criadas pelo Decreto_-Lei n• 2.376, 
de25-11-87; - · - ··· ·· 

d) prazo: até 7 (sete) anos; 
e) valor nominal: R$1 ,00 (SELIC) 

R$1.000.00 (CETIP)(') 
. --

n em decorrência desse valor de PU. as quantidades serão divi
didas pc~r 1.000 (md), de lorrna a adeauar o valorJirianceiro de c~ 
locação. 

f) caraCterísticas dos títulos a serem sl.bstituídos: 

Título V~ncimento Quaotid_~Pe 

532545 15-5-1996. 2.282.840.386 
532555 15'5-1996 1.533:454.617 
535000 15,5-19.96 3.000.000~ . 
(•) encontram-se registrados _oo SELIC 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a ser emitidos: 

Colocação Vencimentp Tfiulo D;rta-Base 

15-5-1996 '15-5-2001 531826 15,5-1996 
15-5-1996 15-5-2001 . 531826 15c5-1996 
15-5=1996 .. 15-5-2001 531826 -15,S..199_6. 

('"} a ser registradO$ no CETIP, por se tratar de titules emitidos 
para pagamento de precatórios judiciais 

h) forma de colocação: atfavés de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução nO 5\35, de 20-9-79, 
do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Leis nOs 6.405 e 
8.822, de 15'12-72 e 15-2-89, respectivamente, e 
Decreto nO 36.348. de 8-12-95. 

O processo encontra-se adequadamente ins
truído, de acordo com as exigências dos arts. 13 e 15 
da Resolução ri' 69, de 1995, do Senado FederaL 

É o relatório. - -

11 - Voto do Relator 

A dívida mobiliâria do Estado do Ri:l Grande do SU 
atil,giu, em 31-1 G-95. o monlante de R$4.845.842.204,45 
(quatro bilh5es. oitocentos e quarenta e cinco milhões, 
oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e quatro 
reais e quarenta e cinco centavos), representada, 
em termos quantitativos, por 7.013.074.445.696 
(sete trilhões, treze bilhões, setenta e quatro milhõ
es, quatrocentos e quarenta e cinco mil e seiscentas 
e noventa e seis) Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul- LFTRS. ~ · 

Em 31-1-96, o montante dessa dividã; já no va
lor de R$5262 milhões, estava assim distribuída: 
91 % em poder do Banco Central, 3% em poder do 

-- Banco do Estado, 4% em fundos de investimentos e 
2% financiados no overnight _ 

Tomando-se como base a data de 31-10-95, . 
verifica-se que 7,32% dessa dívida teve vencimento 
nos meses de novembro e dezembro de 1995; 
14,53% tem vencimento em· 1996; 17,98%, em 
1997; 23,93%. em 1998; 22,73%. em 1999 e 13.49% 
em2000. 

A efetivação da emissão sob exame resultará 
em um alongamento do perfil da divida rnobiliária do 
Estado do Rio Grande do Sul, que passará a sei de 
9,55%. em 1996: 17.98%, em 1997; 23.93%, em 
1998: 22,73%. em 1999; 20,82%, em 2000 e 4,98%, 
em 2001. 

O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre 
a operação através · do Parecer DEDIP/OIARE-
96i0303, de 5-3-96, · no qual analisa as condições 
para emissão dos títulos, tendo constatado que se 
encontra dentro dos limites previstos, preconizando 
um percentual de rolagem de 89,69%, em função 
dos limftes de comprometimentos já assumidos pelo 
Estado do -Rio Grande do Sul. - · 

-~- Entretanto, a existência de resíduos relativos à 
renegociação realizada com base na Lei nO 
8.727193, exige a aplicação da diferença entre a 
margem de pagamento e o valor devido da presta

·ção mensal, o que implicaria a necessidad<;> de rola
gem de 1 00% da dívida rnobiliária · ·· 

Assim, com base na avaliação da situação con
juntural que ora se apresenta, considero adequada a 
rolagem de 100% (cem por cento) da dívida mobiliá
ria estadual, vincenda no 1 ~semestre de 1996. 

Concluindo, pois, que se encontram atendidas 
. as condições estabelecidas na Resolução n~ 69/95, 

sou de parecer favorável ao atendimento do pleito 
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO~ 30, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul 
(LFTRS), destinando-se os recursos ao 
giro de sua dívida mobiliária com venc~ 
mento no 1~ semestre de 1996. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1" É o Governo do Estado do Rio Grande 

do Sul autorizado, nos terf!10s da Resolução nO 69, 
de 1995, do Senado Federal a emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul 
(LFTRS), destinadas ao giro de 1 00% (cem por cen-
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to) de sua _dívida mobilié.na vencível no 1 ºsemestre 
de 199K __ 

Art 2• A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos: 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras-f'-,anceiras 

do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto Lei n2 2.376, 
de25-11-87; · 

d) prazo: até 7 (sete) anos; 
e) valor nominal: R$1 ,00 (SEU C) 

R$1.000,00 (CETIP) (") 

(")em decorrência desse valor de PU,_ as quantidades serão divi
didas por 1.000 (mil), de forma a adequar o valor financeiro de co
loca~o. 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

Tttulo Vencimento Quantidade 

532545 15-5-1996 2.282.840.386 
532555 15-5-1996 _- --- 1.533.454.617 -535000 15-5-1996 3.000.000 
n encontram-se registrados no SELIC 

g) previsào de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Tttulo Datá-Base 
15-5-1996 5-5-201 531826 15-5-1996 
15-5-1996 5-5-201 531826 15-5-1996 
15-5-1996 -5-5-201 531826 15-5-1996. 

("')a serem registrados no CETIP, por se tratarem de títulos emiti
dos para pagamento de precatórios judiciais 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução nQ 565, de 20-9-79. 
do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Leis n•s 6.405 e 
- 8.822, de 15-12-72 e 15-2-89," respectivamente, e 

Decreto n2 36.348, de 8-12-95. 
Art 3-2 A presente autorização deverá ser exer

cida no prazo aé 270 (duzentos e setenta) dias, a 
contar de sua publicação. 

Art 4" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 19 de março de 1996. -
Pedro Piva, Presidente em exercício - José Foga
ça. Relator - Jonas Pinheiro - Jefferson Peres -
Luiz Alberto de Oliveira - Bello Parga - Valmir 
Campelo - Beni Veras - Ney Suassuna - Mauro 
Miranda - Carlos Patrocínio - Eduardo Suplicy - . 
Esperidião Amin - Júnia Marise. 

PARECER N• 130, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos sobre a Mensagem n• 393, de 1995 
(n• 1.349195, na origem), encaminhando 
proposta do Sr. Presidente da República, 
para que seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com garan
tia da República Federativa do Brasil. no 
valor equivalente a DM 20.000.000,00 (vin
te milhôes de marcos alemães), entre a 
Companhia Energética de Minas Gerais
CEMIG E O Kreditanstalt für Wiederauf
bau - KfW, destinada ao financiamento 
parcial do Programa de Expansão dos 
Sistemas de Subtransmissão e Distribui
ção de Energia Elétrica do Vale do Jequi
tinhonha. 

Relatara: Senadora Júnia M;;~rise 
Vem a esta Comissão de Assuntos Econõmi

cos a Mensagem Presidencial n• 393, de 1995, na 
qual é solicitada a autorizaçao do Senado Federal 
para operação de crédito extemo, a ser celebrada 
entre a Companhia Energética de Minas G_erais -
CEMIG e o Kreditanstalt für Wiederaufbau-KfW. no 
valor de até DM 20.000.000,00 (vinte milhões de 
marcos alemães), para financiamento parcial de Pro
grama de Expansão dos Sistemas de Subtransmis
são e Distribuição de Energia Elétrica do Vale do Je
quitinhonha. A operação contará com a garantia da 
União e contragarantia do Estado de Minas Gerais. 

A operação de_ crédito externo que ora se exa
mina enquadra-se nas disposições do art. 52, inciso 
V, da Constituição Federal, pelo qual é competência 
privativa do Senado Federal autorizar aquele tipo de
operação financéira, dispositivo e_sse que foi regula
mentado pela Resolução n2 96189. Por outro lado, a 
autorização da contragarantia a ser oferecida pelo 
Estado de Minas Gerais estará respaldada nas dis
posições da Resolução n• 69/95, ainda que a análise 
do pedido pelos órgãos- do Poder Executivo tenha 
sido feita com base na Resolução n2 11/94. vigente
à época. Cabe esclarecer que não foram introduzi
das mudanças· na Resolução n2 11/94 no que tange 
especificamente a concessões de contragarantia, a 
exemplo do caso em tela 

São as seguintes as condições financeira$ da 
operação: 

Mutuária: Companhia Energética de Minas Ge-
rais- CEMIG; 

Mutuante: Kreditanstalt für Wiederaufbau-KfW; 
Garantidor: República Federativa do Brasil; 
Contragarantidor: Estado de Minas Gerais; 
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Valor. Equivalente a até DM 20.000.000.00 
(vinte milhões de marcos alemães); 

Finalidade: Financiar parcialmente, o Programa 
de expansão dos Sistemas de Subtransmissão e 
D1stdbuição de Energia Elétrica no Vale do Jequiti
nhonha; 

Juros: 6.5% aa. fixos. calculados sobre o saldo 
devedor do principal; 

Obs.: -_dos juros. o montante equivalente a 4.5% ao ano em OM 
. :;e~~ tansterido ao KfW e a parcela restante, de 2% ao ano, hão 
sera _rerrussivel ao ex tenor e será levada a_créditO-em -moeda lo
cal. numa conta especial, p~.ra o financiamento de projeto de im
oort;.ncla prioritária dentr:o da politica de dese!lvolvimento. em 
contormldade oom aoordo que serã firmado entre devedor e .cre- . _ 
dor. r.aducando a obrigação de pagamento desta parcela ao KfiN. 

Comissào de Compromisso (Commítment 
Fee): 0.25% a.a. incidente sobre o saldo não desem
bolsado do csédito. a partir de 3 (três) meses após a 
data de assinatura do contrato: __ 

Despesas Gerais: limitadas a 0.1% do valor do 
f1nanc1amento; 

Juros de Mora (sobre princ1pal e juros): 3% ao 
ano ac1ma da taxa de desconto do .Deutsche Bun-. 
desbank; 

Condições de Pagamento do Principal: em 30 
(trinta) parcelas semestrais, aproximadamente iguais 
e consecutivas, vencendo-se a primeira em 30-6-
2001 e a úlf!ina.em ~0-12-2015; . .. . 

Condições de Pagamentos dos Juros: semes
tralmente vencidos. em.30-6 e 30-12 de cada ano; 

Condições de Pagamento da Comissão de 
Compromisso {Commitment Fee): semestralmente 
vencida, em 30-6 e 30-12 de cada anQ, vencendo-se 
a primeira parcela juntamente com os juros: 

Condições cre . Pagamento das Despesas Ge
rais: após a emissão do Certificado de Registro. me-. 
diante comprovação. devendo ser pagas ~em Reais. 
exceto aquelas incorridas no e)(lerior. que só pos

·sam ser pagas em moeda estrangeira 
Os documentos exigidos pelas Resoluções aci' 

ma referidas foram .anexados ao processo, cabendo 
observar: . 

1. a Secretaria do Tesouro Nacional apr!)Sen
tou parecer sobre a operação de crédito (Parecer 
STNiCOREF/DIREF n• 290. de 7-8,95) no qual infor
ma que o projeto consta do Plano Plurianual. da. 
LDO (lei Estadual n• 11.546, de 24-7-94) e da Lei 
Orçamentária Estadual (Lei Orçamentáiía Estadual 
n• 11.803. de 18-1-95) para o exercício re.cém findo. 
A Secretaria fez anexar ao seu parecer a previsão 
do serviço da dívida da operação de crédito com 
base em suas próprias estimativas. 

A análise dos demonstrativos contábeis da Ce
mig efetuada pela STN demonstrou ter a empresa 
capacidade para assumir qs encargos financeiros da 
operação. Ponaerou. ainçla, aquela Secretaria que 
as minutas contratuais no que tange à data de limite 
do desembolso e cronograma de arl"\Or,tizaçãà foram 
estabelecidas pelo KNV. considerando a hipótese de 
assinatura do contrato no 4º- semestre de 1993. As- ~ 
sim, há necessidade de reajuste daquelas datas em 
função da eletiva celebração do contrato . 

2. o Departamento de Capitais Estrangeiros. do 
· Banco Central, efetuou o creâénciamento da opera
ção, de acordo com a correspondência FIR
CE!DIAUT/SUCRE-95!312, de 17-11-95, o qual tem 
validade por 120 dias a partir daquela data 

3. a Procuradoria.,Geral da Fazenda Nacional 
pronunciou-se positivamente sobre a operação de 
crédito por intermédio do Parecer PGN/COF n" 
1.260/95, no que tange aos termos da minuta con
tratual, a qual não contêm qualquer cláusula atenta
léria à soberania nacional. à ordem pública. con.trá
ria à Constituição e ás leis do. País, bem como que 
implique compensação automática de débitos e cré
ditos. 

4. a operação de crêdito contará com a garan
tia da União e contragarantia qe recursos próprios 
da CEMIG. autorizada pela Diretoria da Empresa, 
berri como do Estado de Minas Gerais_ mediante vin
culação de cotas do Fundo de Participação dos Es
tados. Neste sentido foi anexada ao processo cópia 
da Legislação Autorizativa (Lei Estadual nº- 8.655, de 
18.9.84) segundo a qual o Governo do Estádoé au
torizado a prestar garantias e constragarantias a ope
rações de crédfio Celebrada pela Empresa (A[t. 7"). 

O Banco Central. atendendo às disposições da 
Resolução do Senado Federal, emitiu o Parecer De
dip/Diare-95/1311, de 21.12.95, posicionando-se la-. 
voraveimente à concessão da contragarantia. Cons
tam, também do processo os demais documentos 
exigidos pela Resolução nº- 69/95, cabendo ressalvar 
que as Certidões Negativas de Débito da Cemig e 
do Governo do Estado encontram-se com a validade 
vencida. sendo recomendável_ sua atualização pre
viamente à assinatura do' contrato. 

É inconstestável a. importância e o. mérito do 
programa que será realizado com os re<:ursos da 
operação de crédito: O Vale. do J.equitínhonha é um11 
área reconhecidamente carente com população esti
mada de quase 1 milhão de pessoas. É exatamente 
a população de baixa renda que mais se becnélíciará · 
do Programa de Expansdão dos Sistemas de Sub
transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, uma 
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vez que se pretende estender re~des nas priferias ur
banas e promover a ligação de novas localidades. 
alé da eletrificação de pequenas proriedades rurais. 

Em face do exposto, somos de parecer favora
vei à concessão pelo Senado Federal da autoriza
ção à concessão de garantia e contragarantia à ope
ração de crédito externo objeto da Mensagem Presi
dencial n< 393!95. por seus evidentes méritOs, na 
forma do s_egumre. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 31, DE 1996 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a conceder garantia e o Estado de 
Minas Gerais contragarantia à operação 
de crédito externo a ser firmada entre a 
Companhia Energética de Minas Gerais -. 
CEMIG e o Kreditanstalt für Wiederaufbau 
- KfW, no valor equivalente a até 
DM20.000.000,00 {vinte milhões de mar
cos alemães). 

O Senado Federal resolve: 
Art 1 • É a República Federativa do Brasil auto

rizada, nos termos da Resolução n2 96/89, restabe
lecida pela Resolução n' 17/92, a conceder garantia 
à operação de crédito externo a ser contratada éntre 
a Companhia Energética de Minas~ Gerais - CEMIG 
e o Kreditanstalt für ~Wiederaulbau - KfW, no valor 
equivalente a até DM20.000.000.00 {vinte milhões 
de marcos alemães). 

Parágrafo único. O ~finançiamento autorizado 
nn caput deste artigo destina-se à execução do Proc 
grama de Expansão dos Sistemas de Subtransmisc 
são e Distribuição de En_ergía Elétrica no Vale do Je
quitinhonha .. 

Art 2" É o Estado de Minas Gerais autorizado, 
nos ten:oos dos artigos 8' e 13 da Resolução n2 
69/95, a pre~star contragarantia à operação de crédi
to externo referida no art. 1' desta Resolução. me
diante a vinculação de cotas do Fundo de Participa
ção dos Estados. 

Parágrafo .Jnico. A Contragarántiá referida nes
te artigo não.sera cg_mputada para eleito dos limites 
fixados no artigo 42 da Resolução n269. de 1995. 

Art 32 A operação de créditi)-externo referida 
-no artigo·1' se fará sob as seguintes condições: 

a) Mutuária: Companhia Energética de Minas 
Gerais - CEMIG; ~ 

b) Mutuante: Kreditanstalt für Wiederaulbau-KfW; 
c) Garantidor: República Federativa do Brasil; 
d) Contragarantidor: Estado de Minas Gerais; 
e) Valor: Equivalente a até DM20.000.000.00 

(vinte milhoes de Oõarcos alemães); 

f) Finalidade: Financiar, parcialmente, o Pro
grama de Expansão dos Sistemas ae Subtra:1smis
são e Distribuição de Energia Elétrica no V3Je co Je· 
quitinhonha; 

- · g) Juros: 6,5% a.a. fixos, calculaao sobre o sai
do devedor do principal; 

Obs.: dos jUros, o montante equivaienre a 4,5% ao s.nc e r:--. ::;:v: 
será transferido ao Kf\r\1 e a parce;a restante, .::e 2o.>:- ao .z.;;c. ··.±.:.: 
será remissível ao exterior e será: 1evaca a créairo em ,...-oee2 :.>
cai. numa conta especial, para o·tma.nciamer.to ae P!'ó;e:c .:::a ;r:·
ponância prioritária centro aa ;)OJ ít1ca de aesenvo1v.me:~:v. e-·:·. 
-;onformidaae com acordo qwe scra nrmaao e:;tre aevea(:r .e .:- .......... 
aor. caducando a obngaç:âo ae pag.:.mer.ro cesra pa.rcc,c. ac ,.c;w, 

h) Comissão de Compromisso rCommiuner.r 
Fee): 0,25°/o a.a., incidente soore o saído não ce 
Senibolsado do crédito. a parti( Ce 3 (três} meseS 
após a data de assinatura do comrato; 

i) Despesas Gerais: limitadas a 0,1% ao v::.,o· 
do financiamento; 

D Juros de Mora (sobre principal e jurosj: 3'·o 
ao ano acima da taxa de desconto cc Deursc:-,e. 
Bundesbank; 

~I) Condiç.ões de Pagamento do Principal: eo. 
30 -{trinta) parcelas semestrais. aproximadamer.te 
iguais e consecutivas. vencendo-se a primeira em 
30,6-2001 e a última em 30-1 2-2015; 

m) Condições de Pagamento dos Juros: se
mestralmente vencidos, em 30-6 e 80-12 de caca 
ano; 

. n) Condições de Pagamento da Comissào de 
Compromisso (Commitment Fee): semestralmeme 
vencida, em 30-6 e 30-12 de cada ano. vencendo-se 
a primeira parcela juntamente com os juros; 

o) Condições de Pagamento das Despesas 
Gerais: após a emissão do Certificado de Registro, 
mediante comprovação, devendo ser pagas em 
Reais. exceto aquelas íncorrida.S nó eXléi"íôi ;· qlle Só 
possam ser pagas em moeda estrangeira. 

Art 4~ A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de 540 {quinhentos e quarenta) dias, 
contados: a partir da data de publicação desta Reso
lução. 

Art 5-º- Esra~ReSo:uÇão ·entra eril viç:::. . .- ;1a-aãta 
de sua publicação. 

Sala das Comissões.' 19 de março de <996. -
Pedro Piva, Presideme em exercicio - Junia Ma
rise, Relatara- Jonas Pioneiro -José Fogaça -
Luiz Alberto Oliveira - Valmir Campeio - Ma-.ro 
Miranda - Arlii>d·o-Porto- Ney Suassurra - Jet· 
ferson Peres ~ Beni Veras - Bello Parga - E:r_ 
peridião Amin -Carlos Patrocinio- Eauardo Su
plicy. 
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O expediente lido vai à publicaçiio. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTC N• 262, DE 1996 

Senhor Presidél1Jé; -
Nos termos do disposto no art. 216 do Regi

mente Interno do.Senado Federal. combinado com o 
prev1sto no art. 50, § 2< da Constituição Federal, re
qc:e~ro SeJa encaminhado ao Ministro das Minas e 
Energia a seguinte solicitação ds informações: -

1 • Qual a capacidade atual de ·geração de 
energia elémca do Estado do Rio de Janeiro? 

2. Qual a sua demanda atual e a previsão de · 
sua demanda futura. para os próximos vinte anos, 
em razão da recuperação económica do País, e em 
particular do Estado do Rio de Janeiro? 

3. QuaiS SãO SeUS potenciais hidioeneigêtiCOS, 
de gàs natt..:rar de petróleo. térmicas convencionais e 
termo nucleares? 

4.Em caso de um balanço energético negativo, 
de onde vira a sua complementação? 

Justificação 

O re-querimento de informação ora apresentado 
insere-se no ãmbit6-da competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional, constitucionalmeote definida. 
que, no presente caso, trata-se de -obter esclareci
mentos sobre o potencial energético do Estado do 
Rio de Janeiro. ---

Aumentos na capacidade energética levam 
tempo para serem realizados. O ate-ndimento para a 
crescente demanda do setor produtivo exige um 
ajustamento quantitativo e qualitativo do setor ener
gético. Dai a apresentação desse requerimento com 
vistas à obtenção de um balanço- realista e transpa
rente do Setor energético do Estado do Rio de Ja
neiro. que tenho a honra de representar. 

Sala das Sessões. 21 de março de 1996. - Se
nador Artur da Távola. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Tectonio Vilela Filho)- 0 
requerimento lido será despachado à Mesa para de
cisão, nos termos do inciso III, do art 216, do Regi
mento Interno. 

Ence.rrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado n"- 282, de 
1995. de autoria do Senador Freitas Neto, que auto
riza o Poder Executivo ·a criar Escola Técnica Fede
ral de Picos, no Estado do Piauí. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída_ em Ordem do Dia opor

tunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Os pareceres lidos anteriormente, concluíram pela 
apresentação dos Projetes de Resolução n•s 29, 30 
e 31, de 1996, que ficarão sobre a mesa durante cin
co dias úteis. a fim de receberem emendas, nos ter
mos do art 235, 11, f, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 40 da ResoLução ~ 37, de 1995, do 
Senado Federai. _ .. _ . 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo . 
Sr. 1 • Secretário em e~ercício, ·Sr. Senador Bello 
Parga. - · 

É lido o seguinte~ 

REQUERIMENTO N• 263, DE 1996 

Senhor Presidente, . _ 
Nos termos do item b do art 7 4 do Regimento 

Interno do Senado Federal requeiro seja criada uma 
Comissão T empcrária com a finalidade de acompa
nhar as propostas, teses e os procedimentos neces
sários à participação -do Brasil na Conferência das 
Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos -
Habitat 2, que será realizada em Istambul no perío
do de 3 a 14 de junho de 1996.. A referida Comissão, 
contará com 9 membros e se extinguirá com o en
cerramento da Conferência, tendo a obrigatoriedade 
de apresentar seu Relatório Final. 

Justificação 

A Organização das Nações Unidas- ONU rea
lizará. no período de 3 a 14 de junho do corrente, em 
Istambul (Turquia), a 2• Conferência sobre Assenta
mentos Humanos- Habitat 2,reunindo especialistas 
de 185 países que discutirão questões relacionadas 
à uribanização e à melhoria da qual idade de vida nas 
cidades. O objetivo da ONU é evitar o caos no futuro 
dos grandes centros, que devem abrigar até o final 
do século mais de 50% da população mundial, esti
mada em 6,2 bilhões. Ainda de acordo com os da
dos da ONU, no ano 2000 metade da humanidade 
viverá e trabalhará em cidades, e a outra metade de
penderá dessas cidades para sua sobrevivência 
éconôrnica. Os grandes temas que serão abordados 
referem-se a'l crescimento uribano acelerado, aos 
mecanismos de finan.ciamento para à habitação e 
desenvolvimento uribano e às políticas e práticas da 
gestão da terra. 

O objetivo da Conferência é-preparar um Plano 
de Ação ·Mundial que tratará-das diretrizes a serem 
adotadas pelos países nos próximos quatro anos. 
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Cada país terá de apresentar um relatório, o Plano 
Nacional de Ação, para o ~arfado de 1996 a 2000. 

O Governo Brasiieiro criou o Comitê Nacional 
Preparatório do Habitat 2 pelo Decreto PresidenCial 
de 24 de agosto de 1994. O Comitê é constituído de 
representações de diversos ministérios e órgãos fe
derais. estaduais e municipais, além de entidades dR 
sociedade civil. · · 

O Brasil participará com a apresentação de 18 
experiências oficiais e dezenas·- de_ outras não- ali
ciais, nas áreas de habitação, transporte. desenvol
vimento urbano, gestão da terra e relações intergo
vernamentais. 

Considerando a importância e magnitude do
evento. que sená a última conferência programada 
para este século. e a repercussão aJongo prazo cas 
diretrizes que senáo adotaoas pe1os países, acredita
mos ser fundamental a participação do Senado Fe
deral no acompanhamento da elaboração das teses. 
diretrizes e do próprio processo preparatório do en
contro, através da Comissão Temporária que preten
demos criar. Ressalto que a Comissão de Caráter 
temporário encerrará seus trabalhos tão logo seja fi
nalizado o processo da Conferência, e esclareço 
também que a proposição de 9 membros para com
pô-la, atende aos requisitos da participação partidá- . 
ria sem comprometer o envolvimento excessivo de 
Senadores e a operacionalidade da mesma. 

Gostaria de lembrar que as características da 
Comissão proposta se· assemelha etn muito com a 
Comissão Temponária criada em 1992, com o objetivo 
de acompanhar os preparativos para a Conferência da 
ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente - Rio 
92, a qual obteve resultadOs altamente satisfatórios. 

Insisto que as decisões sobre o assunto não 
podem ficar apenas na esfera do Executivo; c Legis
lativo deve opinar e participar efetivamente das mes-
mas. Aliás. é nossa obrigação. · · 

Sala das Sessões, 21 de março de 1996. -Se
nador Coutinho Jorge -Senador Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Teotõnto Vilela Filho) -
O requerimento lido será publicado e posteriormente 
incluído em Ordem do Dia. nos termos do an. 255, 
inciso 11, letra c, item 6. do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 
1 • Secretário em exercício, Sr. Senador Bello Parga 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 264, DE 1996 

Senhor Presidente. 
Nos termos regimentais, solicilo que o tempo 

destinacto aos oradores da Hora do Expediente da 

Sessão Deliberativa Ordinária do dia 26 de março oc 
corrente ano seja dedicado a homenagear· o jomal A 
Província do Pará, de BelémiPA, que em 27 ce 
março comemora 120 anos de fundação. 

Justificação 

O jornal A Província do Pará. apes.sc G?-< ,,:,cul
dades de ordem económica que ver:- ~.-ctvessanao 
nos últimos anos. resiste e c:~ec.:; .0s i 20 anos _de 
existência. com uma ü1Stórif.. c.e excelentes serviÇ)Os 
prestados à ccmunic.soe paraense, :enao c•Jmpríao 
com serieaàce e bfllhantiSnio a tarefa ae .:-.formar so
bre os fatos ;...,e ocorrem no Pará, no E3_rasi1 a no munao. 

Aque.& matutino conquistou, com a excelente_ 
q'..!a:;aade de jornalismo -que pratica. um 1ugar ae 
destaque na imprensa escrita nacional. mantendo 
sua tradição de testemunhar o cotidiano da· msró'ria 
paraense, desde a sua fundação, em 1876, d<.Jrarire 
o período da monarquia brasileira. 
_ Assim, o Senado F acteral não pode se furtar a 

homenagear instituição tão importante para a cultura 
e a consciência política do nosso povo. 

Brasilia/DF, 21 de março de 1996. - Senador 
Ademir Andrade - Jader Barbalho 7 Carlos Be
zerra - Renan Calheiros - Casildo Maldaner- Ar
tur da Távola. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filhoi -O 
requerimento que acaba de ser I ido será apreciado 
após a Ordem do Dia 

O tempo dos oradores da Hora do Expadiente 
da presente sessão será dedicado a homenagear o 
Dia Internacional do Combate à Discriminação Ra
cial, nos termos do Requerimento n• 255;-de 1996, · 
da Srª Senadora Benedita da Silva e outros SIS. Se
nadores. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva 

A SRA. BENEDITA DA SiLVA (PT-SP. Pro~ 
nuncia o seguinte discuiSo. Sem revisão da orado
ra.j - Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, hoje é 
aia 21 de março, data consagrada internacio'nalmen
te como a do combate e eliminação do racismo; foi 
instituída por oonta de um desastre humano ocorrido 
no Município de Sharpeville, na África do Sul, em 21 
de março de 1960. Houve lá um massacre, quando 
foram mortas 69 pessoas negras que apenas que
riam defender o direito de livre passe na África do 
Sul. Foi esse o fato que fez com que a ONU estabe
lecesse esta data como o dia de protesto e de luta 
para a eiiminá.ção do racismo no mundo. 

No Brasil tivemos a oportunidade de. em outros 
momentos. cclocar em discussão a questão racial. 
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Vale ress81tar o fato de que esta data é intemàcio
nal. Ela se refere à discriminação racial. não apenas 
com relação ao negro. mas a todas as etnias discri
minadas no mundo. 

Sabemos que. apesar dos avanços que detec
tamos - esta data jà não está mais tão voltada para 
a Africa do Sul -. au1da temos o apartheid. a discri
mmação racial e o preconceito. E por que tratamos 
desses_ pomos? Porque hà confusão entre a defini
ção de preconceito e racismo. 

Sr. Presidente, S~. " Srs. Senadores, sabe
se que judeus, palestinos, indígenas, negros. imi
grantes. cad_a um sofre as conseqüências da discri
minação e do racismo. Portanto, racismo, preconcei
to e discriminação andam juntos. São eles que de
terminam os povos inferiores, as raças indesejáveis, 
perniciosas e bárt:laras. Foi a partir desse conceito 
que se determinou que a cor da pele de alguns. a 
classe social de outros e o seu local de moradia defi
niriam este trio formado pelo racismo, preconéeito e 
discriminação. 

Estamos ainda- convivendo com a xenofobia 
em alta escala na Europa, que era considerada por 
nós como o Continente onde se tinha maior aorigo, 
maior asilo no que se refere às raças diferentes_ Te
mos constatado, no entanto, que fizeram delas os 
seus inimigos. E lá estão os latinos. os turcos. os 
_asiáticos, como intrusos. sendo deportados. aprisio
nados e até assassinados. A Europa, então, deixou 
de ser o que pensávamos que fosse: Cail.l Q mito de 
que lá era a terra do asilo. 

Tive a oportunidade de analisar outros exem
plos. na semana passada, quando participei, na Itá
lia, do Encontro Internacional da Federação SOS 
Racismo. Com o apoio da BP-netton, esse encontro 
pôde realizar-se. 

Constatamos, mediante a realização dos deba
tes, dos relatórios cto SOS Racismo-ém vários paí
ses, que a Alemanha e a Suécia tém um jogo eletrô
nico que consiste em assassinar friamente pessoas 
de outras etnias. O jogador consegue marcar pontos 
"matando" judeus; turcos e homossexuais. 

Tenho em ·mãos uma revista ql,Je menciooa e 
mostra os chamados grupos "cabeç:<~ raspada". Há 
vários fatos que comprovam que eles têm cobertura, 
notas nos jamais, em toda a imprensa, desfilando tran- -
qüilamente pelas ruas. matando imigrantes e até mes
mo incendiando as habitações de etnias diferentes. 

Entendemos que essa ação nSZtsta está ocor
rendo em uma dimensão maior do que ·poaeríamos 
imaginar. E-deve ser detida por uma ação internacio
nal de combate. de eliminação do racismo. 

O SOS Racismo. nesse encontro internacional 
determinou que a ação, em 1996, estará voltad~ 
para os imigrantes. E o gosso País. apesar de toda 
discriminação, preconceito e ·racismo existentes - e 
não podemos negar - ainda é, em relação ao estran
geiro. o mais hospitaleiro. Mas. mesmo assim, tam
bém temos os nossos pecados e precisamos elimi
ná-los, porque o Brasii. verdadeiramente, tem dado 
um testemunho de que ele não tem reciprocidade, 
mas, com relação ao estrangeiro, tem sido hospi
taleiro. Digo isso porque participei de um encontro 
internacional, onde vários países da América Lati
na foram questionados, e não era por falta de co
nhecimento das ações no Brasil - lá tínhamos 
como representantes Benedita da Silva, o Gledes 
e outras instituições brasileiras -, mas porque. 
dentre as pesquisas feitas até então, constatou-se 
que;\iérdadei-rãmente, eSta Nação é um País hospi
taleiro. 

Contudo, é necessáriõ reconhecer. que precisa
mos ter medidas ... Mas aí não fomos suficientemen- · 
te ousados para eliminarmos do nosso País o que 
resta de preconceito e de racismo para fazer com 
que as~nossas relações raciais internas possam. 
constatadas internacionalmente. servir de exemplo 
para a elimrnação do racismo. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permita-me V. Ex• 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo o 
aparte a V. Ex• _ _ 

O Sr. Bernardo Cabral - ·senadora Beneoita 
da Silva, V. Exª retrata com fidelidade, nessa última 
frase. que nós ainda não fomos suficientemente 
competentes para eliminarmos; pôr um fim. colocar 
cobro nessa problemática da discriminação racial. É 
preciso que fiqúe registrado em seu discurso c por
que V. Ex•. pela modéstia que lhe caracteriza, não o 
fará-. que foi V. Ex•. em plena Assembléia Nacional 
Constituinte, que deu o primeiro passo para que o 
problema do racismo fosse-tratado a nível constitu
cionaL V. Exª foi, senão a prinCipal responsável - e 
posso dar esse testemunho na qual idade de ter sido 
Relator da Assembléia Nacional Constituinte - pelo 
art. 5º-, inciso XLII, que diz: 

"Art. 52- ················-················----:.:.... ____ _ 
Inciso XLII - A prática do racismo cons

titui crime inafiançável e ímprescritfvel, sujei
to à pena de reclusão, nos termos da lei." 

Lembro-me de que -quando V. Ex• empunhou 
essa bandeira já demonstrava que erri nosso País, 

~ ainda gue se mascare que não há o problema do ra-
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cismo - e aqui não estou citando cor da epidefme -, 
h8 peio menos o chamado preconceito social. Ora, 
se não existe o preconceito racial, existe o social, 
que V. Ex" desencadeava muito bem. em sua tese, 
que acabou sendo vitoriosa com o nosso apoio. Hoje 
V. Ex:i!: _demonstra neste trio: preconceito, racismo e 
discriminação racial, conforme já assinalou, o que se 
passa pelo mundo afora. Vejo que o povo do Rio de 
Janeiro to1 de rara felicidade quando elegeu V. Ex' 
para o Senado. A perspectiva· que V. Exª sentia 
como Deputada Federal não seria hoje a que V. Ex• 
tem, porque. como Senadora. V. Ex• deixou de ser 
uma simples cidadã do Rio de Janeiro para tornar-se 
uma cidaoã do mundo, em razão das viagens de tra
balno a convite tanto da Comissão de Relações Ex
tenores _como de outros orgãos. no sentido de ter 
uma v1são panorãm1ca de toda uma sociedade. sem 
ficar vinculada ao problema eventualmente partidário 
e ideológ,co. Quando V. Ex• aborda esse tema na 
data comemorativa do Dia Internacional de Combate 
a. Discriminação- Racial. não vejo como as palavras 
de V. Ex' não encontrarão eco. Elas haverão de re
percutir. porque quando se toma um assunto com a 
seriedade com que V. Ex• aborda da tribuna, Sena
dora Beneâita da Silva, eu só lamento que este Ple
nário não esteja abarrotado para que cada um sen
tisse que vale a pena ouvir um assunto dessa mag· 
nificência, abordado por alguém que não só já so
freu na pele as agruras de uma discriminação tanto 
racial quanto social, mas que hoje o-faz distanciada 
de C,Ja\quer coisa que pudesse lhe trazer um com
plexo de culpa; a sua figura avulta mais ainda na tri' 
buna quando seus colegas - e quero me incluir entre 
os primeiros - reccnhecem o seu talento e a sua ca
pacidade para tanto. -

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
aparte o e V_ Ex•, Senador Bernardo Cabral, que 
ramoém. nao menos do que eu. foi protagonista e se 
empenhou para que fosse. inserido não apenas 
aquele artigo mas, também, outros que vieram dar 
aos negros e índios brasileiros um reconhecimento 
por IOda a contribuição-que têm dado até hoje.· 

Aproveitando o que V. Ex• disse: de que temos 
a consciência que não podemos tratar dessa ques-

- tão com ódio, com rancor, com revanche, mas com 
uma convicção na busca de parceiros, não podemos 
aceitar que essas coisas continuem acontecendo, 
principalmente se houver uma dessas ações que, re
conhecemos. não acontece apenas na Europa, mas 
também no Brasil, com incidentes em -São Paulo, 
Rio de Janeiro e em outros Estados. Não podemos, 
de fonma aiguma, permitir essas agressões; precisa-

mos de elementos e de ajuda mútua para impedir
mos ou eliminarmos toda e. qualquer ação nesse 
sentido. 

Gostaria também de dizer que. no Brasil, os ín
dios sempre sofreram discriminação, juntamente 
com os negros. O í~dio_também sofreu pelo mundo 
afora Na América Latina ·observamos que a maioria 

. das tribos indígenas está em processo de extinção. 
Sr. Presidente, os negros poderão resistir e 

preservar a sua cultura, já que estão na ordem do 
dia, mas não foram considerados inteligentes. Os 
selvagens !oram chamados de preguiçosos; os ne
gros. de feios. ignorantes e bri_gões, 

Houve e existe uma separação. ainda que não 
nos limites d_o que ocorreu na África do Sul. Mas te
mos esse apartheid e precisamos trabalhar cada in
divíduo. porque essa ação sê dá também no interior 
de cada um de nós. 

Hoje •. nesta sessão, este dia deve ser comemo
rado com denúncias e também com iniciativas de 
ações concretas para eiíminar o racismo. 

A Srª Emília Fernandes - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - OÚço com 
prazer o aparte de V. Ex• 

A Srª Emília Fernandes - Senadora Benedita 
da Silva. neste momento, chego ao plenário espe
cialmente para soiidarizar-me coin v. Ex>. requerente 
que foi para a Hora do Expediente-ser dedicada ao Dia 
Internacional de Combate à Discriminação Racial. A 
nossa solidariedade se estende também a todas as 
pessoas que sofrem qualquer tipo de discriminação. 
Esta nossa declaração se· dá com a esperança -de ver 
a igualdade prevalecendo em todas as sociedades. 
principalmente destacando os avanços obtidos na 
Quarta Conferência Mundial dos Dire~os da Mulher. na 
qual tivemos o prazer de compartilhar daqoeles mo
mentos de debates e reflexão, ano passado, ·em Bei
jing. Vimos mulheres convivendo com diferentes reali
dades sociais. económicas. polfficas, religiosas. Na
quele momento. conquistou-se um alto grau de unida
de no sentido de superar preconceitos e alcançar dire~ 
tas comuns a ·toçlos. Isso é importante porque é o 
exefll)lo de que as diferenças podem ser i1ão só supe
radas mas ainda transformadas em elemento incent~ 
vador da luta peia igualdade. Além do preconceito his
tórico, acredito· que estamos assistindo - e aí quero 
cumprimentá-ia· pela sua luta, pela sua garra - um 
aprofundamenfo da discriminação. que se ·acentua 
pelo aumento~ desigualdade provocada pelas polí
ticas económicas. pela ausência do Estado, muitas 
vezes, nas funções sociais, e o desemprego tam-
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oém que sabemos atinge os trabalhadores. penaliza 
profundamente as mulheres, os negros e os pobres. 
pnncipalmente as mulheres negras. Sabemos que o 
Brasil é um P"aTs com uma população gra~nde de ne
gros ainda submetida, em sua maioria,· aos baixos 
salários. aos piores empregos, às péssimas -condiçõ
es de moradia e outras formas de exclusão social. 
Atingir um novo patamar de igualdade. portanto. é o 
objetivo deste momento de refiexã,o e çjebate. P;;~ra 
encontrarmos uma saída, impõe-se um novo tipo de 
desenvolvimento econõmico e social que assegure o 
fortalecimento do mercado interno, a gE)ração de 
empregos e a distribuição de renda. E, de forma es
pecial, estabelecer a educação como forma de supe
raras desvantagens seculares em que vivem os po
bres. os índios, as mulheres e crs negros. Transfor- · 
mando o conhecimento e a consciência que a educa
ção nos dá em instrumenros privilegiados de conquista 
da cidadania. Agora, estamos resgatando o exemplo 
que a Querta Cor!ferência Mundial das Mulheres, da 
qual participamos. nos deu e. sem d(Nida aplaudindo 
a iniciativa deste debate para conclamar a todos os 
brasileiros que se unam para conquistar melhores con
dições e superar tnda e qualquer forma de desigualda
de e preconceito racial. Meus cumprimentos, Sena
dora Benedita da Silva, pela suaJuta, pela sua vida 
e por esse momento que nos proporciona 

A SRA. BENEDITA DA SILVA -Agradeço o 
aparte de V. Ex•, nobre Senadora Emilia Fernandes. 
V. Ex• acompanhou de perto as diScussões que a 
representação de vários países da com uni da de ne
gra formulou na Quarta Conferência - políticas que 
pudessem reconhecer também como sendo direitos 
humanos combater a questão da discriminação ra
cial. É importante porque foi exatamente a relação 
racial que levou a que os negros e os indígenas bra
sileiros tivessem condição social desfavorável. per
tencendo à base da pirâmide social, sem ter o sta
tus, decisão e poder, sem poder. sequer desenvolver 
culturalmente seus conhecimentos. 

É por isso que; evidentemente, incluo o aparte 
de V. Exª no meu discurso, e o faço porque entendo 
que este momento, o Dia Internacional pela Elimina
ção da Discriminação Racial, é um chamamento -
como disse anteriormente - para uma parceria ne
cessária no sentido de implementarmos, no Senado 
Federal, projetas que visem a dar $Ustentação às ini
ciativas do Movimento Negro, em nível de Brasil, ~ini
ciativa ora recente do Presidente da. República, que 
cria um grupo interministerial para tratar dessa ques
tão. Teremos que dar respaldo às iniciativas do pró
prio Senado em relação ao tema 

Mas eu gostaria também de, neste dia. ocu
pando a tribuna. fazer meu protesto com~ relação 
ao que se passou no pequeno Município de' Pan' 
cas, interior do Estado do Espírito Santo. Um jo
vem lavrador de 20 anos, Alair Sérgio Marques, o 
Serginho, como era carinhosamente e0nne~;âo em 
sua comunidade, suicidou-se no Uii~rno dia 1 Q de 
março. ·· 

O absurdo, o imcei',j:vel, o hediondo não foí só o 
fato em si, mas as circunstâncias que o determir}.ararn. 

Das idormações que recebi -~e trago ao co
nhecimer.tc oeste Plenário o que me foi transmitido 
também pela imprensa capixaba e pelo grupo infer
ministeriaJ -, gostaria de dizer que o crtme __ c;ometido 
por Serginho, para chegar ao desespero, foi o fato 

· ·de ser um pobre. negro, cheio de. amor, que se apai- _ 
xonou pela filha do fazendeiro José Iansem_Filho, 
sendo por ela correspondido. Estavam convivendo 
muitn bem, mas o pai da moça, que não queria o na' 
moro, determinou aos policiais civis e militares que 
mantivessem preso, arbitrariamente, ilegalmente, 
por três dias, esse pobre rapaz. Ele foi barbaramen
te torturado. Foi flagelo físico! A perversidade come
tida foi além disso; ele foi estuprado! E esse rapaz. 
ao sair. não teve "cara" para olhar para sua namora
da, para seus amigos, para seus conhecidos e para 
os seus familiares. 

~~Saindo da prtsão. tomou essa decisão trágica 
de suicidar-se. 

~~ Indaguei-me: quaritos episódios como eSte têm 
acontecido?! 

Hoje é o Dia Internacional pela Eliminação da 
Discriminação Racial. Peguei apenas esse fatn para ~ 
trazer. Há, porém, um outro nas relações internacio
nais que eu gostaria de lembrar, tão escandaloso 
quanto o do Espírito Santo. Trata-se do sofrimento já 
passado pelos negros em vários países: Angola, 
MoÇambique, África do Sul. 

Recentemente, uma rádio estatal portuguesa
faço questão de ler porque foi publicada no Jornal 
do Brasil do dia 19 de março. últim:>, uma notícia de 
Lisboa. Portugal, sobre um incidente que causou 
uma crise diplomática entre Portugal e Angola - foi 
acusada de fazer propaganda racista no programa 
Cobras e Lagartos e que, evidentemente, devido à 
crise provocada, foi extinto tal programa. O dire
tor do programa disse, durante o programa há 
uma semana, referindo-se aos angolanos: "Nós 
ensinamos o preto a ser assim durante 400 
anos. Agora não podemos nos queixar de que o 
preto seja assim, mesmo que ande por aí de car
ros com CD, não é?" 
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E. continuando os insultos, o diretor da rádio 
chamou o Presidente angolano. José Eduardo dos 
Santos, de rapaz incompetente; o embaixador ango
lano. em Lisboa. de moço de recados. e a população 
do pais africano de castrados mentais. Insinuou ain
da que os angolanos são analfabetos, corruptos e se 
sentem muito importantes quando viram diplomatas 
em Portugal. 

Como vemos, esta é realmente uma data im
portante. Ela é importante não apenas do ponto 
de vista do Bras.il. mas também das relações in
ternacionais. Quando coloco aqui esse quadro, eu 
o faço para que possamos tomar rédea dessa si
tuação. Nós temos que diminuir essa distância 
existente entre um povo e outro, entre a cor de 
pele. Nós precisamos criar a raça brasileira. Nós 
não podemos esconder o orgulho que sentimos 
deste País. que vive essa situaÇão de miscigena
ção, e a contribuição que temos dado. Os africa
nos são nossas referências. porque foram trazidos 
para cá, explorados e f:roduziram para este Pais. 
Nós estamos buscando, dentro desse nosso orgu
lho, essa parceria. Nós queremos que haja uma 
convivência, que haja u.n viver com harmonia, que 
nós possamos sustentar não apenas campanhas. 
mas também propósitos. de eliminar a discrimina
ção racial. 

A S,... Marina Silva - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo o 
aparte a V. Exª. Senadora Marina Silva. 

A Sr" Marina Silva - Senadora Bened~a da Sil
va, quero parabenizá-lã por sua luta, pela identidade 
que V. Ex" tem na defesa da raça negra no Brasil e, 
acima de tudo, pelo papel que desempenha contra 
qualquer tipo de discriminação,· seja com que raça for. 
Eu estava aqui me lembrando de que essas datas es
tão sempre associadas a alguma tragédia Assim 
acontece com relação ao Dia Internacional da Mulher, 
ao Dia lntemacio_nal contra a Discriminação Racial - o 
episódio do ass~inato das 69 pessoas na África do 
Sul -, bem como com relação ao Dia do Meio Ambien
te. ligado a uma cali!strofe sempre praticada peios di
tos civilizados em relação a algo grandioso. Mas no 
que se refere à questão da discriminação racial, diria 
que é um fenômeno perverso, porque os negros, tira
dos de sua pátria-mãe, trazidos para o Brasil e 8P.8f!a
dos da sua identidade cultural, social, familiar, até 
mesmo do seu elo de transcendência - a sua religiosi
dade -, ofereceram-para aqueles que lhes deram a 
senzal~, para os que lhe deram um tronco, uma rique
za fantástica, produzindo o açúcar que era exportado 

para a Europa gerando riaueza para este Pais. Ofe
receram~nõs fambém a riqueza nos· cafezais e algo 
fantástico; a alegria, a diversidade da cuttura desse 
povo que engrandece a todos nós. Eu queria fazer 
referência a uma imagem que vi em um programa 
do Partido dos Trabalhadores - parece meio tenden
cioso porque V. Ex" e eu somos do PT - que me to
cou e me emocionou muito. O atar Paulo Betti, junta
mente com Antonio Grassí, fizeram um programa 
muilo interessante em que falavam do que seria um 
canal de público acesso, ocasião em que eles entre
vistaram um negro na rua: "Se você tivesse um canal 
de público acesso, o que você faria?" E ele responde; 
"Eu cantaria". E começa a cantar uma canção belíssi
ma, desafinada, mas belíssima na poesia e na inten
ção de oferecer para as pessoas uma canção. E então 
pensei quão grande e maravilhoso é o sentimento des
sa raça ma-:;sacrada pela escravidão, por anos e anos 
de preconceito e de apartação social em todos os as
pectos da vida! E, quando tem oportuníáade, muitas ve
zes, sem dentes. sem a mínima condição de sobrevi
vência diz que gostaria de cantar e nos oferece uma 
canção. ainda que desafinada. como desafinado é o 
sentimento daqueles que praticam~ a di$Criminação ra
cial. Parabenizo V. Ex" pela iniciativa desta sessão. 
pelo seu discurso e, acima de tudo. por ser nesta 
Casa a portadora legítima e autêntica desta bandeira. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
seu aparte, Senadora Marina Silva, e, como historia~ 
dora, V. Exª conhece a contribuição histórica do 
povo nE!gro, do povo indígena ao nosso Pais. · ·· 

Como dizia, Senadora, precisamos criar a raça 
brasileira, porque - estou falando e quero~ ser redun
dante - com esse sentimento essas diferenças não 
vão fazer diferença, mas seffio o símbolo da igual
dade, seja do ponto .de vista socíal. económico, ou 
politico. É isso que estamos buscando; essa figura, 
que é um símbolo, que V. Ex• coloca em seu aparte. 
com relação ao negro que cantava. Apesar da sen
zala, que ainda hoje existe. até hoje ele continua fe
liz e cantando. A intarvenção de V. Exª faz-me tam
bém reportar aos princípios bíblicos, onde os mais 
belos hinos ·e poesias foram escritos em tribulação; 
não porque quisessem tribulação, mas porque assim 
tinham consolo, recebiam inspiração divina, força 
dos altos céus, para ali poder construir uma possibi
lidade, uma esperança. Cantavam os Apóstolos e 
todo o povo de Deus; choravam e portas e cadeias 
se abriam, porque não há prisão maior do que o es
tado de espiroo de alguém. 

É por isso que, na intervenção de V. Ex•, quan
do a pergunta é feita àquele negro sobre o que !aria 
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se tivesse um canal livre ele respondeu que canta
ria. E necessário que tenhamos esse canai Hvre para 
triJtarmos dessa questão. Ouilndo falamos que essa 
imagem não é reproduzida na televisão, é verdadei
ro; c;uando falamos que ela não aparece na. propa
ganda. é verdadeiro. tirando a visibilidade do n13gro 
e a sua identidade, porque ele não existe, ele apare
ce. e nós estamos entramos. em processá de bran
q~ea:nento. B;sas figuras não. existem, e quando 
aparecem estão ligadas ou à marginalidade ou à mi
seria. E assim que essas imagerts são projetadas. 

V. Exª" antecipou o momento em que, no meu 
pronunc!amento. iria __ falar _ exatamente desse canal li
vre. E por que eu iria falar do canal livre. Senadora 
Warina Silva? Porque; recentemente. participei -
comv já disse antenormente - do SOS Racismo. 
com o af:·OIO da Benetton. no Encontro Tntemac1onal 
das Fedsrações do SOS Racismo. Pude trazer para 
este pronunciamento a necessidade de respaldar as 
argumentações que sempre faço nesta Casa da ne
cessidade da imagem do negro ser projetada. 

Onde está a diferença? Observem, Senadores. 
assas· imagens de propaganda da Benetton que 
agora mostro ao Plenário. Que imagens ricas! 'Aqui 
há negro, japonês, há todas as raças. Aproveito a 
oportunidade para convidar a todos para a pequena 
exposição que fiz em frente ao meu Gabinete. Está 
lá para que todos possam ver que coisa linda! Isso se 
chama mistura das raças, mas cada um preservou a 
sua imagem. Eles estão no mesmo espaço. E são o 
quê? São humanos. Eles são simplesmente humanos. 

Nesta outra fotografia que pasSo á mostrar, tam
bém muito me chamou a atençi:io as crianças que fa
zem parte desta imagem. Elas não estão aqui dife
renciadas. elas também fazem propagandas, tam
bém estão sorrindo; também estão brincando. 

E olhando essa imagem, fiquei imaginando 
com_o seria interessante se isto estivesse acontecen, 
do: todas as raças juntas - negro, branco, índio - apa
recendo n:: televisão. Iríamos olhá-las e ficar contentes 
POr sabermos que nossos filhos estariam ali e que o 
nosso povo brasileiro estaria ali, aparecendo. 

E percebi que precisamos criar mecanismos no 
nosso País, rara que essas imagens sejam constan
tes. para que a discriminação. o preconceito e a ex
clusão não aconteçam, para que haja essa interfe
rência do amor. 

Como as coisas foram coinci_dentes! Trouxe 
para esta tribuna uma outra questão. O suicídio de 
um negro que ousou demonstrar a sua ·paixão por 
uma mulher branca, filha de um fazendeiro brasilei
ro, e que. por isso, sofreu uma série de violências e 

vexames na prisão. Estamos vendo a imagem proje
tada de uma paixão entre branco e negro. 

Meu Deus, por que não podemos fazer desta 
imagem algo verdadeiro nas nossas ações? Por que_
não podemos contribuir com o nosso País. com o 
nosso povo? 

Deixei uma última imagem para mostrar ao tér
mino do meu pronunciamento, que pediria fosse pu
blicado na íntegra, porque é longo e não quis fazer a 
leitura. 

Para finalízar quero apresentar urria última ima
gem: duas mãos. uma negra e outra branca, as duas 
acorrentadas. E é assim que estamos vendo a ques
tão racial: o negro acorrentado, sofrendo toda sorte 
de violência: mas também o branco esta acorrenta
do. porque não conseguiu se livrar do seu raci~mó·. 
do set,J preconceito. da sua discriminação. 

Então façamos com que essa imagem se torne __ 
mentirosa; esta, sim, deve ser mentirosa. Vamos ti
rar as algemas, aquilo que acorrenta, aquilo que nos 
impede de sermos livres, livre para defender a nossa 
Pátria, livres para defender os nossos interesses e 
que essa questão de raça seja coisa secundária, se 
verdadeiramente existir igualdade. 

Era o que eu tinha a dizer; Sr. Presidente: Mui~ . 
·to obrigada. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. BENEDITA DA SILVA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores: 
O Dia Internacional pela Eliminação da Discri

minação Racial, comemorado na data de hoje, foi 
instituído pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) em sinal de protesto e como marco do a.ssas
sinato de sessenta e nove (69) pessoas (negras) em 
1960 pela polícia da África do Sul, quando manifes
tavam-se pacificamente contra a obrigatoriedade do 
passaporte interno, exigido. àquela época, à popula
ção negra para locomoção dentro de seus próprios 
territórios, no que ficou conhecido como o Massacre 
de Sharpevil!e, município ao sul da cidade sul-africa
na de Joanesburgo. 

Pois be.m. Passados várias décadas desta ini
ciativa da ONU, constatamos, constrangidos, que o 
racismo. a discriminação racial está longe de trans
formar-se em página virada da história mundial. 

Os três mandatos a rriim conferidos pela popu
lação do Rio de Janeiro --dois como Deputada Fe
deral e um como Senadora- tenho lutado para dimi
nuir as desigualdades sociais e ·o preconceito raciaL 
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Nó entanto, ano após ano, nos revezamos nas tribu
nas das duas Cas9.s do Congresso Nacional para re
fletir sobre a situação da discriminação racial do Bra
sil e do Mundo. 

Sr. Presidente. o racismo é um termo que tem 
sido muito usado para descr.ever os mais variados 
conflitos humanos: seja o apartheid que existiu na 
África do Sul até 1994, a situação dos judeus. os 
problema& dos negros. as relações entre palestinos 
e JUdeus. o genocídio dos povos indígenas nas Amé
ricas. as atitudes hostis em relação aos trabalhado
res imigrantes. as r.elações entre colonizadores eco
lonizados. 

Antes de _tudo, é preciso definir "três conceitos 
básicos referentes ao tema: _ 

Racismo, conceito sem validade científica em 
que se baseia um grupo humano e/ou pessoas para 
inferiorizar outro grupo humano ou pessoa, atribuin
do-lhes qualidadGs morais em função de suas carac
terísticas físicas. 

Preconceito: a própria palavra revela seu signi
ficado. Quando se estabelece um julgamento a priori 
das pessoas, ou um pré-julgamento (pré-conceito). 

Discriminação é a ação de grupos ou pessoa 
contra determinadas pessoas em tunção de sua 
raça, sexo, idade, condição social. Como exemplo. 
discriminação contra a mulher, discriminação no tra
balho, discriminação contra idosos. 

Portanto, o racismo é algo mais que a discrimi
nação. É um fenômeno complexo qúe tem por base 
a superioridade de algumas raças em relação a ou
tras, consideradas como inferiores. Estes povos infe
riores devem. portanto, subordinar-se aos supe
riores. 

Apesar de comprovada a falácia das teorias ra, 
cistas, é grande sua influência na história do pensa
mento humano. Tem sua expressão mais cruel no 
genocídio de povos inteiros, genocídio justificado 
pela suposta periculosidade do povo exterminado. 
Os judeus foram exterminados pelos nazistas por
que. segundo e.stés, eram raça indesejável. Os ne
gros e índios foram perseguidos e exterminados 
(quando não aceitaram submeter-se ao colonizador) 
porque eram bárbaros, pagãos, desprovidos de hu
manidade, um perigo para o Estado colonial. 

As alegações para o genocídio de negros, ín
dios e judeus foram semelhantes: raças inferiores, 
perniciosas, um perigo para a civilização cristã; eram 
pagãs que realizaram ritos bárbaros, demoníacos, 
que atentam contra a humanidade. 

O racismo, mais que uma atitude de rechaçar . 
qualquer ser humano/negro, é um fato que tem raí-

zes econômicas e, portanto, converte-se am talo po
lítico. Não é por acaso que a população negra está 
entre os grupos sociais mais -pobres do planeta.. 
Quatrocentos anos de escravidão deixaram .suas 
marcas. A liberdade jurídica não assegurou ao negro 
a liberdade de fato, liberdade real. Não libertou o 
povo negro dos preconceitos que () estigmatizam 
corno ser inferior. Não lhes deu oportunidades e par
ticipação de forma igualitária na sociedade. · 

Felizmente, não existe mais entre nós o racis
mo institucionalizado como existiu na África do Su!. 
Os governantes de todos os países afirmam respei
tar a declaração de deireitos humanos, da Ot-JU. que 
condena a discriminação por motivo de raça. Ma$ 

. está aí uma contradição das chamandas democra
"cias aluais, pois se afirmam humanistas e igualitá
rias, mas ·colocam em prática políticas que vão con
tra esses princípios, discriminando grupos sociais 
tradicionalmente pobres. Negros e indigenassão os 
grupos mais prejudicados, porque são, ao mesmo 
tempo, pobres e não-brancos. 

Devemos lembrar. também, do racismo pratica
do contra imigrantes. a xenofobia, que está -em a!ta. 
principalmente na Europa. Em nome do nacionalis
mo, criou-se um poderoso inimigo na figura de ju
deus, latino-americanos, africanos. asiáticos. turcos, 
palestinos, transformando o imigrante, principalmen
te de países pobres, em intruso indesejado para os 
quais deseja-se a deportação, a prisão e até a mor
te. A comunidade européia corre o sério risce de 
conviver com duas classes de cidacjãos:os q~e têm 
direitos e os ·marginalizados. Isto nos leva à triste 
constatação de que caiu o mito da Europa como ter
rade asilo. 

Na Alemanha e Suécia~ estão ein moda jogos 
eletrônicos onde o jogador consegue marcar pon!os 
matando judeus, turcos, homossexi.Jais. Nà França e 
na Inglaterra o racismo e a xenofobia se mostram de 
forma mais violeQta. Nos últimos anos, a França re
gistrou vários assassinatos racistas, cujas vitimas 
eram africanos. Os motivos. às ·veZes. eram, sim
plesmente, terem feito barulho. Jovens de pabeças 
raspadas matam imigrantes apenas para divertir-se: 

Estudos revelam que o fato de pertencer a UlT'a 
etnia condiciona os imigrantes a pertencerem às ca
tegorias mais desfavorecidas do país de acolhida. 
Os imigrantes foram bem recebidos como mão-<le
obra barata e necessária até 1973. Depois, os paí
ses da Comunidade Européia fecharam definitiva
mente suas fronteiras, mantendo leis discriminató
rias. Conceito. como orgulho nacional, e slogan 
como menos estrangeiros e menos impostos, se os 
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estrangeiros fossem expulsos do pais. a taxa de de
semprego cairia. ou prioriaade para os nascidos no 
pàis, fazem sucesso entre extremistas d~ direita e 
grupos neonazis.ta~. que têm expressão na França e· 
Atemanna. por exemplo. 

Sr. Presidente, África do Sul, cuja luta pela li
oerração motivou a criação deste dia pela ONU, em 
1 960, realizou. recentemente, uma verdadeira revo
lução em su.a_ história, livrando-se oficialmente do 
apartheid apds mais de 40 anos de sua instituição e 
após séculos de dominação pela minoria branca. Em 
outros tempos. no dia 21 ·de março, as manifestaçõ
es contra o apartheid representavam o norte da luta 
no Dia·lnternaCiõrial contra a Discriminação Racial. 
Hoje, apesar dos tempos serem outros e deste país 
ter eleito o primeir<Ypresidente negro de sua historia, 
mesmo com toda essa mudança, o racismo perma
nece· violento. Mas há esperanças de que existirá 
um tempo em que a cor da pele· não vai ·mais défffiir 
o destino das pessoas. 

Por outro lado, a onda democrática_que atingiu 
patses -da Amériça Latina e Europa na última déca
da; também chegou ao Continente Africano. A gran- -
de maioria de seus países viv.em momentos de tran
sição (Angola. Moçambique, África do Sul), engaja-
dos em profundos processos de modernização. Ape
sar disso, a África, como um todo, é vítima de enor
me preconceito. A imagem que se tem, oferecida 
pela midia. é a pior possível. Não há registras de fa
tos positivos ocorrendo no Continenlé. por exemplo, 
apenas fome e guerras, contribuindo para difundir 
uma visãó ésfereotij'fada de todo um continente. · 

Os exemplos não tardam a aparecer. O Jomàl 
do Brasil, edição de 19 de março último, divulgou 
notícia de Lisboa, Portugal, sobre incidente que cau
sou crise diplomática entre aquele país e Angola. 
Acusado de fazer propaganda do racismo, o progra
ma Cobras e Lagartos. de rádio estatal portuguesa, 
provocou guerra diplomática entre Portugal e Angola 
e foi extinto numa decisão estimulada pelo governo 
português. O diretor doprograma.disse, durante o 
programa há uma semana, referindo-se aos angola
nos: Nós ensinamos o preto a ser assim durante 400 
anos, agora não podemos nos queixar de que o pre
to seja assim, mesmo que ande por aí de carros 
com CD. não é? 

E,_ contínuando os insultos, o diretor da rádio 
chamou o Presidente angolano, José Eduardo dos 
Santos, de rapaz incompetente, o embaixador ango
lano em Lisboa de moço de recados e a população 
do país africano de castrados mentais. Insinuou ain
da que os angolanos são arialfàbetos, corruptos, e 

se sentem muito importantes quando viram diploma
tas em Portugal. 

Como podemos ver, trata-se de um exemplo tí
pico de racismo, de uma visão colonialista que refor
ça o preconceito contra o Contingente Africimq. __ 

Sr. Presidente, Sr's e Sr5. Senadores, ·e no 
Brasil? Como estarão as nossas relações raciais? 
Os temas abordados pelo Dia Internacional de Luta 
pela Eliminação da Discriminação Raciaf teim profun
da ligação com a história uo povci brasileiro. 

No Brasil, a segunda nação negra do mundo, 
possuindo uma população composta em tomo de 
50% de origem africana, segundo dados Qfic.íais, a 
sftuação deveria ser mais positiva. Costumamos di
zer que em nosso País não existe preconceito, que 
vivemos na maior democracia racial do _mundo. Mas 
a prática cotidiana nos mostra exatamente o contrá
rio. É o que podemos constatar com o que ocorreu 
recentemente, nó pequeno Município de Pancas, in
terior do Estado do Espírito Santo. 

"Um jovem lavrador de vinte anos, Alair Sérgio 
Marques, o Serginho, como era carinhosamente co
nhecido em sua comunidade, suicidoU'se no último 
dia.1•demarço. - _ _ 

O absurdo, o inaceitável, foram as circunstâncias 
que determinaram essa trágica morte. Estas informa
ções foram. veiculadas pela imprensa capixàba e a 
mim foram transmitidas por integrantes do Grupo lnter
ministerial encarregado de propor políticas de valori
zação das Populações Negras em nosso Pafs. 

O rapaz, pobre e negro, apaixonou-se pela fi
lha_ do fazendeiro José lansem Filho, sendo por ela 
correspondido. Atendendo a pedidos desse fazende~ 
ro, policiais civiS e militares prenderam arbitrariamente 
Serginhp por três dias. Na prisão, o rapaz foi barba
ramente torturado e sodomizado. O requinte de per
versidade da tortura não se contentou com o flagelo fí
sico. Era pneciso dobrar moralmente o moço pobre e 
negro que ousava naiTlOrar uma filha de fazendeiro .. 

Mal saiu da prisão, Serginho tomou a única oe
cisão que lhe pareceu correta. Criminoso sem ter co
metido crime, dilacerado física e moralmente, pôs 
fim à vida ingerindo veneno. Pàra os que càm ele 
conviviam, ficou a certeza de que não conseguiria 
mais olhar a.S pessoas,_depois da violência da qual 
foi vítima. 

Veja, Senhor Presidente, a que ponto chega 
uma sociedade onde a cidadania ainda não foi posta 
em prática: uma pessoa, do alto de seu poder eco
nómico, se arvora em ser, ela mesma. promotor e 
juiz; acusa e condena. E a polícia, pusilânime, exe
cuta a sentença. 
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É ~~preciso _indagar: quantos episódios seme
lhantes a esse estarão ocorrendo, agora, pelo Brasil 
afora? Quantas pessoas, neste momento, estão 
passando pelo constrangimento, pela humilhação 
que leva ao desespero. pelo aviltamento de sua con
dição de cidadãos e cidadãs, unicamente por causa 
da cor de sua pele? O pano de fundo. dessa ques-_ 
ião. que é a base para reflexão neste Dia Internacio
nal de Denúncia Contra o Racismo:- é o preconCeito 
racial que classifica e transforma cidadãos em níveis 
superior e mferior. 

Basta:. Senhor Presidente, Senhoras e Senha-~ 
res.Senadores! A lei existe e tem queser cumprida. 
Das autondades do Espirita Santo, cujo Govenador ~ 
é um homem íntegro e corajoso, espera-se que o ~ 
processo, já instaurado, vã até o fim, oferecendo os 
elementos necessários à aplicação exemplar da jus
tiça. 

A divulgação, este· terrível. acontecimento, nes
ta Casa, tem o objetivo ·de contribuir para que um 
número maior de brasileiros se mobilizem na luta 
contra o racismo e os crimes dele decorrentes. Se 
calarmos nossa voz, estaremos consentindo na re
petição de atas crimonosos que humilham a cons
ciência dos cidadãos. 

Sr. Presidente, o Brasil é um país de compo
nente racial variado, que deveria ser motivo de orgu
lho nacional. Quero aqui ressaltar outra raça igual
mente vítima do preconceito racial: .os índios. Nós, 
negros e índios, somos raças consideradas destruí
das pelo poder que se instalou neste País. Lembre
mos que os vários povos indígenas, sobreviventes 
das expedições escravagistas e das guerras, foram 
aldeados sem nenhum critério, senão o de ir criar es
paços vazios 'para a penetração colonial. A cultura in
dígena foi esquecida e ridicularizada, forçando os 
primeiros habitantes dessa terra a perder sua identi
dade cultural. O índio tomou-se, então, sinónimo de 
selvagem, antropófago, preguiçoso. Diante de um 
passado histórico, onde· sofreu aproximadamente 
cinco séculos de~ dominação. que éóntribuiu para o 
quase extermínio dEl.. sua raça- na época do des
cobrimento do Brasil, contavam cerca de cinco mi
lhões de pessoas e, hoje, possuem cerca de du

-zentos mil -, o índio brasileiro continua lutando, 
como também o negro, por reivindicações básicas, 
como direito à terra. 

Sr. Presidente, neste Dia Internacional pela Bi
niinação da Discriminação Racial, gostaria de regis
trar a contribuição para o oombate ao racismo dos 
grupos culturais e polítioos afro-brasileiros, especial
mente o IPCN (Instituto de Pesquisa das Culturas 

Negras), o MNU (Movimento Negro Unificado), o Ag
bara-Dudu. os Grupo< Culturais Oiudum, 1/ê-Ayê, 
Araketu, porque o acúmulo de trabalho e militância 
dessas entidades contra a discriminação e o precon
ceito racial foi a mola propulsora que possibilitou a 
recente críação. pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, do Grupo lnterministerial encarregado de 
propor políticas de valorização das populações ne- ~ 
gras eni nOSso País. 

É importante registrar, também, debate do qual 
participei na Itália, no último fim de semana. a convi
te do Grupo Benetfon. promotor da campanha SOS 
Racismo naquele país; o projeto pioneiro de parceria 
com a iniciativa privada e os movimentos sociais. O 
SOS Racismo é uma associação criada na França. 
em 1983, para lutar contra o racismo e defender os 
direitos humanos, expandindo-se para todo o mundo ~ 
atualmente. E o Grupo Benetton promove campa
nhas publicitárias abord211do temáticas universais 
(igualdade entre as raças, entre sexos. sobre Aids). 
com a preocupação de provocar reflexões. discussõ
es e atrair a atenção da opinião pública sobre estas 
questões. 

Por fim, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
gostaria de lembrar: a única raça é a raça humana. 
Vamos viver em harmonia, vamos diminuir a distãnC 
cia entre raças e etnias para vivermos um mundo 
melhor, para construirmos uma socidade justa, de
mocrática, e participativa, que respeite os direitos 
das várias etnias existentes, bem como a dignidade 
.e a vida de milhões de habitantes desse planeta. Só 
assim o Dia lnt..-macional pela Eliminação da Discri
minação Racial perderá seu sentido. 

Era o que tinha a dizer. 
Sala das Sessões, 21 de março de t 996.- Se

nadora Benedita da Silva. 

OS NÚMEROS DA COR DA ~ 
POPUlAÇÃO BRASILEIRA 

Os dados analisados e demonstrados nesse 
breve oomentário foram obtidos junto à Fu ção 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- 'E. 

O oonceito de raça tem sido um instrume, ital 
de uso mais ideológico. Como. tal conceito é consi
derado cientificamente inadequado, irabalhamos 
aqui com os caracteres tísiCos das pessoas. As co
res consideradas pela Fundação IBGE são: branca. 
preta, parda- onde são incluídos os mulatos, índios, 
caboclos e cafuzos - e amarela Para efeito de aná
lise, em algumãs oportunidades, vamos agregar pre
tos e pardos. Tal procedimento se justifica em virtu
de de praticamente todos os estudos de cunno só
cio-econômico terem evidenciado que eE".tes grupos 
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têm fortes semelhanças. Chamaremos a união dos 
dais grupos de afro-brasileiros, em virtude de agre
garem os negros e os afro-mestiços._ 

1. População 

Em 1990, a população brasileira era de_ 
14 7.305.524 pessoas. 

Distribuição da população brasileira segundo a cor 

1990 
n"-1 

Classifícaçã~ Quantidade 

branca 81.407.395 

preta 7.264.317 

parda 57.821.981 

amarela 811.181 

sem declaracã? 650 

Totais 147.305.524 
Fonte: Fundação IBGE PNAD/1989 

afro-brasileiros: (S,Oo/o +-39.2% = 44,2%) 
65.088.298 

(%) 

55,2 

5.0 

39,2 

0,6 

10000 

Em termos regionais, a população branca é 
maioria apenas. nas regiões Sudeste e Sul (as mais 
ricas do País). Nas demais regiões: Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste os afro-brasileiros constituem maioria. 

Ao longo do tempo, os-pretos vêm decrecendo. 
No Censo de 1-940 representavam cerca de 1 qO(o ~ 
população. Hoje constituem 113 desse percentual. 
Por outro lado, os pardos vêm crescendo. Em 1940 
eram 21 ,2% do conjunto populacional. Hoje, atingem 
quase·o dobro daquela ma~ea 

2. Educação 

A educação, em qu8.\quer lugar; é um tat?r il)1-
portante para aumentar ó . tamanha. da renda. das 
pessoas. Aqui, o estudo apresenta um retomo irialor 
do que o verificado em diversos países. __ 

As taxas de analfabetismo da$ pessóas éoin 
idade a partir de 10 anos, em 1990,-evidenáim bem 
as diferenças raciais no Brasil. Parà cada grupo de 
1 oo brasileiros brancos, a partir daquela marca étà~ 
ria, temos 11 analfabetos~ Em relaÇão aos pretos e 
pardos temos 29 e 27 pessoas, respectivamente. 

- Portanto, os afro-brasileiras têm mais do que o do
bro de chances de serem analfabetos. 

Se considerarmos apenas as crianças de 1 O a 
14 anos, a situação piora. Em cada grupo de 1 00 
crianças brancas, naquela faixa etária, temos 7 que 
não sabem ler nem escrever. Entre as afro-brasilei
ras, o número de analfabetos sobe para 21. Portan
to, para cada criança branca naquela situação, te
mos mais de 3 afro-brasileiras. 

Ao optarmos por averiguar em senti!Jo oposto 
ao do evidenciado acima. vamos observar as pes
soas· que estudaram 8 anos ou mais: isto é, quem 
concluiu pelo menos o 1• grau. 

Os brasileiros brancos, com idade a partir de 
10 anos, em 1990, segundo a PNAD, totalizavam32 
com aquela performance escoJar em cada grupo de 
100. Portanto, cerca de 113 da população branca, 
com idade a partir de 1 O anos, consegue estc.dar 8 
anos ou mais. Os pretos e pardos reprP.sentarn res
pectivamente, apenas 14 e 1 ô p~soas em cada 
grupo de 100 bem abaixo do patamar alcançado pe
los brancos. 

3.Renda 

Segunao a ONU, a Brasil é o País onde ocorre
a maior concentração de renda do mundo. Aqui, os 

-.10% mais ricos absorvem 51,3% do" PIB. Nos países 
do 1 o mundo esse nível_ não ultrapassa os 25% do 
PIB. Vejamos como está a renda do brasileiro, após 
efetuarmos os_çortes raciais: 

_ . Rendadas pessoas OCIJ!ladas· segundo a cor (%) 

1990 
nº-2 

Faixa salaria• , · · Brancos. Pretos 
-até 1 Sãlário nlínimó · -. · ·17 36 

de5ã.10sal.mínimos 15 6 

maiS de 1o.sal. míOimos 12 2 
Fo~e': .F~:~ndaÇãÇ i~GE, PNAD/1989 

Pardos 
- '33 

7 

3 

Os dados acima não deixam margem de dúvi
da;· a concentração de renda ocorrida no Brasil - a 
maior do planeta·-· atinge mais duramente os afro
brasileiros, Dentr!l"cada 100 afro-brasileiros que tra
balham;cercâde-1/3 vive apenas com até 100reais 
(1· salário mínimo) por mes:· Por outro lado, dentre 
eada- grupo·. de 100 pretos que trabalham, temas 
apenas 2 que atingem a privilegiada faixa dos que 
recebem mais de 1.000 reais (1 O salários mínimos) 
por mês. 

· Os trabalhadores brancos, nesse caso, totali
zam 12 - o que representa ter 6 vezes mais chances 
do que os negros! 

Concluindo. entendemos que para evidenciar
mos de maneira mais adequada a real situação de 
extrema dificuldade e carência vivida pela população 
afro-brasileira, deveríamos dispor de outros indica
dores sociais, onde se destacam a relação raça/saú
de, raça/moradia _e- saneamento; comparação do re
tomo à escolaridade entre os· diferentes grupos ra-
ciais etc. · 
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Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Teotonio Vilela Filho, 1• Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Bel/o Parga. 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Bel/o Parga, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. L evy 
Días, 3".Secretário. 

Durante o discursada Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Levy Dias, s• Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Júlio Campos, 2• Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A solici
tação de V. Ex• será atendida pela Mesa 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina _ 
Silva. S. Exª dispõe dé 20 minulõs. Informo ainda 
que o pleito anterior de V. Ex• será prontamente 
atendido pela Direção da Casa. . 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AG. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, Sr%. e Srs. Senadores; como· já falei em 
aparte ao brilhante pronunciamento da nobre _Sena
dora Benedita da Silva, vou tratar de um tema que 
está associado à questão da discriminação racial e, 
realmente, esta data .está referenciada num episódio 
triste. e doloroso que foi o assassinato. de- 69 pes
soas no ano de 1960, pela policiada África do SuL · 

Os aspectos mais gerais da d~S(;ri_minação rà
cial, envolvendo as su~ múltiplas formas de mani
festação nos mais diferentes povos e nas maís i:lif~ 
rentes condições sociais de cultura e de raça, com 
certeza já foram abordados pela:nobre Senadora 
Benedita da Silva. E peço. licença à SF-· S.e.nado.ra 
para fazer minhas as ·suas palavras, no ·que se refe
re aos aspectos gerai& da discriminação .racial. 

Vou me ater à questão das popwlações indíge
nas pois, para mim, este é um ano crucial, em.que ti
vemos a revisão do Decreto n" 22, instittÍindo o 
"Princípio do Contraditório", prejudicando duramente 
as populações indígenas em suas conquistas, con
quistas históricas que já haviam se constituído em 
verdadeiro beneficio no processo de demarcação de 
suas terras e no processo de justiça com aqueles 
que, agora, são obrigados a ficar confinados em pe
quenas áreas de terra, enquanto que, antes do dito 
descobrimento do Brasil, tinham todo esse vasto ter
ritório. 

É por isso que vou me ater a essa raça, ou me
lhor, raças, porque os índios, chamados assim gene
ricamente por nós, são uma multiplicidade de raças, 
culturas e formas de pensar e ~e relacionar com o 

mundo, têm línguas e costi,Jmes diferentes e formas 
de abordagens diferentes da sua religiosidade. Por
tanto, são chamados genericamente de índios até 
por um ato de desrespeito daqueles que, na sua ar
rogáncia, se auto-intitulam civilizados. 

Gostaria ainda de fazer uma pequena referên
cia ao que aconteceu no País quando foi "descober
to". Os portugueses, ao avistarem ós índios, recebe
ram presentes. acenos e a indicação de onde havia 
os melhores tesouros. Os portugueses passavam a 
mão no pescoço mostrando suas jóias e pergunta
vam, através de acenos : porque não entendiam a 
língua dos índios -, onde havia ouro. E os índios, 
muito animadamente. faziam sinal de que realmente 
havia essa riqueza. E os portugueses ficaram muito 
~felizes. Mas os índios indicavam que também havia 
outras riquezas que. para eles. eram muito ·importan
tes, mais importantes do que o ouro, porque eles en
feitavam seus pescoços com penas de pássaro ou 
até mesmo com couro de animal. 

Foram recebidos com festas. E qual a sUrpresa 
para aqueles que receberam com festa o visitante 
perceber que começam a ser massacrados, tanto 
pela voracidade do desejo de conquista da terra e 
de tesouros como pela malvadeza de contaminá-los 
com doenças letais para· eles, como, por exemplo, a 
gripe; Inúmeras tribos indígenas foram dizimadas. 
contaminadas pela.gripé, pelo sarampo, porque as 
pesSoas deixavam as roupas perto das aldeias para 
qué os· índios as usassem e morressem. Assim não 
precisariam sequer guerrear com eles, porque, mes
mo não dispondo de recursos técnicos. como arma· 
menta de fogo, como eles chamavam, eles enfrenta
vam h<;lroicamente com suas flechas e com o conhe
ciri1en1o profundO que tinham da fio restá, conseguindo. 
ai:ê· alguma vitória, já que er'a úma guerra desigual. . 

· Foi assim o início' da exploração dos nossos ín
dios pelos ditos. brancos 'cujo resultado todos sabe
móS: uiria perda incrível, não só para o Brasil, mas 
todo o continente. Não me canso de dizer o quão a 
tiúmanidade perdeu ao suprimir os iné:ljs. os maias e 
os astecas, cutturas belíssimas e riql;íssimas que, 
hoje, com certeza, nos fariam bem mais humanos do 
que somos. · · 

Quero também me referir à Amazônia, de um 
modo geral. O Senador Jefferson Péres, como pro
fessor de univer.s.idade, deve conhecer essas histó
rias. Na Amazônia, temos o fenômeno das correrias. 
Os nordestinos quando ocuparam os Estados da 
Amazônia, no caso, o Estado do Acre, cuja história 
conheço bem -·inclusive já fiz um trabalho de pes
quisa com relação a isso ~· fizeram as famos?S cor-
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rerias. O que eram as correrias? Erarrfgrupos de 
nordestinos seringueiros. incentivados e_ çomanda
dos por seus patrões. que perseguiam os' índios em 
suas aldeias. em seus cupixauas. De que forma? 
Eles adentravam a fl.oresta. esperavam que os ín
dios dormissem em seus cupixauas e, depois. altas 
horas da noite, ateavam fogo em suas choupanas. 
em suas choças. Ficavam esperando que os índios 
saíssem de dentro do fogo; quando sªíam. eram .. 
atingidos e mortos covardemente. --~ .. 

Esse era o fenômeno das correrias. Foi assim 
que os índios na Amazônia, alguns deles. foram do
mesticados. domados. pois eles os chamavam d<õ 
brabos. Alguns até hoje ainda são arredios. 

Tenho uma referência dos campas do Alto Ju
rua. Trata-se de um povo belíssimo, um povo fantas
tico. Os campas sentem orgulho de serem índios. de 
falarem a sua língua, de_ usar suas vestimentas. Ao 
se relack•narem com as pessoas, fazem questão de . 
se colocar como um cidadão campa; por isso, admi
ro-os muito pela sua cultura, por serem índios e 
manterem sua cabeça erguida. 

Nesse fenomeno das correrias, mesmo com 
toda discriminação de considera-los bravos. lembro~ · 
me de histôrias que me contaram quando ainda 
criança. Eles diziam que índio não tinha alma e que 
caboclo não era gente. Era assim que se passava o 
preconceito quanto aos índios, numa demonstração 
·concreta de tudo que acontece com relação aos as
pectos mais gerais da discrimina<;:ão raciaL Isso 
acontece com os índios, e quero homenageá-los por 
ser de uma região onde há a maior população indí
gena do Brasil. 

Toda essa discriminação. esse preconceito nãO. 
foi suficiente para afastá-los da cultura branca: não 
os impediu de uma interação, tampouco, dar gr~nqe 
contribuição culturaL 

Todos nós, nordestinos, que vivemos no Estac 
do do Acre, do Amazonas. do Pará, enfim, de vários 
Estados da Amazônia, herdamos muito da cultura in
dígena: os <;eus costumes, as suas prátieas religio~ 
sas. em alguns casos e .• até mesmo, no processo de 
cura de moléstias. Foi com os índios que aprende
mos inúmeros.reméôios da FlorE:sta Amazônica. 

Eu, poYt!fxemplo, sempre soube, desde peque
na. que o óleo da copaíba é um excelente antibióti
co; aprendemos, também, com os i ndios que -o 
coentro brabo é um excele~te anticoagulante; àpren
demos, também, com os índios que a batata da su
rucucuína pode servir como um antidoto contra os 
venenos. São inúmeras as contribuições que eles 
nos deram, apesar de toda perversidade com que 

foram tratados por aqueies que ·ocuparam os seus 
-territOrios. 
- · Faço questão dé registrar esse conhecimento,· 

. porque acabamcs de· aprovar. neste Congresso. 
uma Lei de Pàtentes. Nela. eu fiz o passivei para 
inscrever o direito ao conhecimento daspopulações 
tradicionais. envolvendo seringueiros. índios e cU-
randeiros. _ _ 

Considero um ato de violência. de expropria
ção no seu maior limite. Eles desapropriaram as ter
ras, portanto, a sua possibilidade de sobrevivência, 
e chegam a expropriar até o próprio conhecimento. 

Por essa razão, quis fazer justiça ao conheci
mento indígena. O pesquisador vai para uma comu
nidade ~indígena, e o pajé. de forma bondosa .. - _não 
vou dizer ingênua., porque não se trata de ingenuida
de: para eles; aquilo é um conhecimento que deve 
ser dito. deve ser repassado - repassa aquele co
nhecimento. cultura apôs cu~ura, fazendo as indica
ções de quais são as plantes medicinais que eles 
utilizam nas suas curas. ~ _ _ 

O levantamento que temos é que. de ,cada mil 
indicações fe~as por um pajé ou por Lm curandeiro; 
é líquido e certo que uma tem viabilidade económica 
- e, àí, ci iãboratório sé apropria dela. começa a ga- . 
nhar dinheiro: cobra, inclusive. royalties: e os índios 
cada vez mais pobres. · 

A Sr" Benedifa' da Silva- Permite-me V. Ex" 
um aparte? . . . . . . 

A SRA. MARINA SILVA - Ouço V. Exª com 
prazer. 

A Sr" Benedita da Silva - Senadora Marina 
Silva. quero parabenizar V. Ex•. Pouco me importa 
que parElça, reaimente, 'um bate pronto entre as 
duas Senadoras pertencentes ao Partido dos Traba
lhadores. o ronhedmentci dé .v- E?<ª não é_ restrito 
ao aue leu. nos 'livros mas também a convivência 
maravilhosa com . O pOVO indígena Daí porcjúe eu 
gostaria de resgatar que os negros africanos, trazi
dos para cá, aprenderam também com. os índios. 
Não sabiam e nem conheciam as terras como os ín
diOs; ·por isso, foram importantes nas construÇões 
dos quilombos. Também nessa famosa âre11 medici
nal. de certa forma, o cõnvívíci dás mulheres negras 
com as mulheres indíg~11as criou no país muitas par
teiras. Lembro-me, também, Senadora Marina Silva, 
que aprendi com minhas avós a curar, praticamente, 
quase todas .essas doenças que hoje combatemos e 
não conseguimos supera-las. Até mesmo o serVtço 
de ortopedia funcionava, naquela época, com os un
güentos colocados pelas suas inteligências. V. Ex• 
bem resgatou o saber, a medicina popular. Não ape-
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nas com relação à Lei de Patentes, precisamos in
troduzir direitos e garantias para. que não se percam, 
evidentemente, não só essa cultura mas também 
esse. oonhecimento. Em que pesem as dificuldades 
colocê.das, ele tem sido usado por várias comunida
des. principalmente pela comunidade negra pobre 
que dele faz uso cotidiano. São conheçimentos me
dicmais usados pelos indigenas. Nesse Dia !;;tema
ClOnai contra a Discriminação Racial. V. Exª nessa 
tribuna. tratando a referida questão C'-Om proprieda
de, sv tenho que apoiá-la. colocando-me . ao seu 
lado para. juntas, desenvolvermos. nesta Casa, ain
da que tarde, !nstrumentos que possam dar continui
dade ao processo de liberdade e independência da 
comunidade indígena. Agradeço a V. Exª. 

A SRA. MARINA SILVA -Agradeço o aparte 
de V. Ex• e o incorporo ao meu pronunciamento. V. 
Ex~ faz a junção desses dois segmentos sociais da 
nossa cultura. massacrados e marginalizados, que 
na dor se encontraram, para diminuí-la, com certeza, 
num gesto de solidariedade. 

Os negros não conseguiam fugir, porque não 
conheciam as matas. Aprenderam isso com os. ín
dios e foi a partir daí que eles começaram a estrl.l!u, 
rar os seus quilombos. Portanto, na dor, consegui
ram criar um gesto de solidariedade que, até hoje. é 
reverenciado por todos nós. 

O Sr. Ney· Suassuna - Perm~EO-me V .. Ex• um 
aparte? · 

A SRA. MARINA SILVA -.Ouço V. Exª com 
muito prazer. 

O Sr. Ney Suassuna - Senadora Marina Silva. 
v. Exª falava do conhecimento das ervas medicinais 
dos curandeiros e dos pajés, dizendo que. a propor
ção de acerto, em cadarnil, era de um. Quardo pes
quisados sem essas informações, em dez mil_ se 
consegue um. Portanto, esse conhecimeoto tem um 
valor econõmico. Ele dimiriui em nove mil p~u'isáS 
cada acerto. Tive .a honra de, como Relator de Ple
nário, dar o parecer favorável a essa colocação de 
V. Ex•. Lamento muitfssimo que, dentro dessa espo
liação geral, também essa espoliação cultural .acon
teça e que a experiência de gerações não valha ab
solutamente nada do ponto de vistá comercial, por-

- que não conseguimos aprová-lo. Por isso me solida
rizo com V. Exª nessa sua colocação, lamentando 
que não. tenhamos valorizado a prata da casa e o 
conhec;mento de milhares de anos de nossa popula
ção indígena. 

A SRA. MARINA SILVA- Agradeço a V. Ex• 
pelo aparte que complementou meu raciocínio, meu 
pronunciamento. Como V. Ex• bem frisou, se um es-

tudioso sair na floresta pesquisando alhures, de 
cada 1 o mil plantas pesquisadas. não só cataloga
das, mas também dissecadas em laboratório, conse
guirá uma~ Por proporcionar anos de economia em 
pesquisas. é fantástica a importância do conheci
mento dessas populações; poderia não haver a des
coberta da importância de determinada planta. se 
não fosse a indicação de um pajé, de um curandeiro 
ou de um seringueiro .. 

Há um problema também com relação à discri
minação: ela se dá em todos os aspectos. Nosso co
nhecimento é tido como saber científico; é 6 saber 
sistematizado acima de tudo e de todos. é a ciência 
que está falando. O conhecimento indígena óu o co
nhecimento das populações tradicionais é tido como 
senso comum, é saber de segunda càtegoría e, por 
ser assim, não merece qualquer crédito. Discuto. 
essa tese porque é preconceituosa. Milênios de ex
periência, anos e anos de convivêriéià ·c.om a nature
za, com os meios e recursos de que dispõem para 
muitas vezes melhorar sua dor fazem com que es
sas populações sejam detentoras de um conheci
mento tão fantástico que pode ser encontrado, apro
priado, pesquisado, colocado em laboratório e, de
pois. vendido pelas multinacionais ao Brasil. Esse. 
resgate· ás origens é impOrtante. porque está cheio 
de discriminação. · · 

A troca estabelecida-entre índios e branc~~ na 
Ar.ría'zõ.nía não é só no campo da cufinária, da medi
cina popular, do etnoconhecimento, da etnomedici
na, é também do ponto de vista das leis. Resgato 
támbém o mítico. As leis míticas na Amazõnia,:du
rante muito tempo, foram eficientes. Quem é cta re
gião sabe que, com todo o arcabouço que temos •. 
i>rciveriiente do ·lbama, do Ministério do Meio Am
biente;. de policiamento pgra cuidar de nossas '!Tores
tas. nenhuma lei foi tão eficiente como eram as anti
gas ·leis míticas professadas pelos índios,-com as 
qoois os- seringueiros aprenderam a cuidar de suas 
matas. t: dos índios a idéia de que, se se péscar 
mais que o necessário à sua sobrevivência, -a Mâe 
d'Água afundará seu barco. Só que, para ':'m barco 
de pesca industrial, essa lei nada vale. E prec!so 
que o lbama alue, ou teremos o processo de depre
dação da natureza, principalmente quando ocorre o 
fenômeno da piracema. É também dos índios a lei 
mítica segundo a qual se uma pessoa mata uma 
caça· que esteja prenhe. pode ter má sorte ou até 
mesmo apanhar de um caboclinho do mato. Essa lei 
era poderosa e muito mais eficaz do que- as que 
proíbem a pesca e a caça comerciais. Nenhum se
ringueiro, nenhum caboclo ousava desafiar as leis 
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míticas da floresta. Assim, do ponto de vista da pre
servação ambiental, também os índios, no sentido 
de proregerem a floresta, criaram um código mítico 
de acesso a ela, ou seja, aquele que violasse esse 
código seria duramente castigado. 

Talvez por não entenderem esses fenómenos, 
não enrenaerem a forma como essas populações se 
relacionam com o univer5_o e_com o divino. as pessoac; 
renham dificuldade de compreenderisso. Por exemplo, 
um senngueiro ·jamais mata mais de um., caça no 
mesmo dia, porque ele sabe que isso pode trazer con
seqüências: estas. é claro, são m~olõgicas, mas fun
cionam mutto bem em nossa cultura na Amazônia 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

A SRA. MARINA SILVA -Concedo o aparte. 
a V. Ex• 

O Sr. Eduardo Suplicy - Quero solidarizar-me 
com V. Exª pelo seu pronunciamento e também com 
a Senadora Benedita da Silva, neste Dia Internacio
nal do Combate à Discriminação RaciaL V. Exª lem
brou muito bem e demonstrou como a solidariedade, 
inclusive entre índios e negros, tem historicamente 
uma base que deveria ser exemplo para todos nós, 
brasileiros, de qualquer origem, raça, cor, credo reli
gioso ou o que seja. Gostaria, Senadora Marina Sil
va. exatamente neste dia, de manifestar meu protesc 
to com respeito ·a ato impensado que o jornalista Sa
lomão Schwarstzman realizou, ontem à noite, iniciaJ
mente, ao dar uma informação incofreta. A Deputa
da Marta Suplicy ouviu e me relatou, surpresa com 
essa atitude do jornalista, que mencionou que a Se
nadora Benedita da Silva, do PT, iria promover uma 
CPI contra os brancos, o que não é verdade. Em Sé' 
guida, fez o comentário: "Cada macaco no seu galho", 
palavras altamente ofensivas, discriminatórias. Enten
do. Senadora, que precisamos fazer com que no Bras H 
não tenhamos esse tipo de procedimento e ev~emos 
qualquer palavra que venha a estimular formas as 
mais diversas de discriminação racial. Por essa razão 
me permito fazer esse registro, ao mesmo tempo em 
que me solidarizo com todos aqueles que, no País, so
frem as conseqüências da discriminação racial. 

A SRA. MARINA SILVA- Agradeço o aparte 
de V. Ex•, nobre Senador. 

Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que 
também me solidarizo com a Senadora Benedita da 
Silva e entendo ser um ato de violência e de pre<:on- -
ceita tentar envolver as pessoas que têm a função 
de combater a discriminação racial em episódios 
dessa natureza, até· cóm o desejo de, quem sabe, 
desqualificá-las. 

Coma estava dizendo, propositalmente, quis 
falar sobre a questão incjigena - uma das inúmeras 
raças discriminadas -porque considero este um ano 
cruciaL O Brasil tem enorme quantidade de terras, e 
se reclama que 11% dessas terras estariam destina- . 
das aos i ndios, uma população que representa cer
ca de 0,2% da brasileira. Acham que é muita terra 
para poucos. Sempre tenho dito aqui em meus pro
nunciamentos que, no meu Estado, temos 6 mi[_ ín
dios, que têm cerca de 1,8 milhão de hectares de 
terras; mas há um único proprietário que conseguiu 
grilar, no Acre, 2 milhões de hectares de terra. Con' 

. Ira este ninguém se levanta para dizer que é muito, 
mas diz-se que para 6 mil ínâlos pouco mais de 1 
milhão de hectares de terra é muito. Digo que este é 
um ano crucial, Sr. Presidente, porque o Decreto n" 
22, que instituiu o princípio ·da contraditório, já deu 
margem para que se entre com pedido de revisão 
para 27 áreas indígenas, o que trará grande prejuízo 
para essas comunidades e para essa população. 

Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
neste dia, concluo dizendo que a raça humana deve 
estar completa no dia em que não tivermos mais 
qualquer forma de preconceito. Penso que, enquan
to houver um preconceito a obra de Deus, o homem, 
seu trabalho de um dia, ainda estará por se realizar; 
ela só ac.ontecerá quando não mais tivermos qual
quer tipo de preconceito contra branco, índio e ama
reiO"ou quem quer que seja neste Planeta. Perianto. 
esse trabalho de Deus ainda não terminou. Nós te
mos a obrigação de continuá-lo, e ·uma das melho
res formas é eliminando os preconceitos. 

Durante o discurso da Sra. Marina Sil
va, o Sr. Júlio Campos. 2" Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que ê ocu
pada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável, 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Neste 
momento é impossível porque, de .acordo com a de
cisão da Casa, no requerimento da SenadoraBene
dita da Silva, tomado anteriormente, o Expediente 
desta sessão deve ser destinado ao Combate à Dis
criminação Racial. 

0_5R. SEBASTIÃO ROCHA - Peço que assim 
que seja possível V. Ex• me conceda a palavra 

O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - V. Ex• 
terá a palavra. 

O último orador' inscrito é o Senador Laura 
Campos. 

De acordo com o Regimento, a Hora d_o Expedíen,- _ 
te será prorroga::la alé o últirrp orador da solenidade. 
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O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente. Srªs e Srs. Senadores. em 1890, Rui Barbo
sa mandou incinerar inúmeros documentos relativos 
à escravidão no Brasil, afirmando ser necessário 
apagar de nossa memória a "vergonha nacional" da 
escravidão. Atualmente, os historiadores sabem que 
as motivações de Rui Barbosa eram outras. 

Pretendia-se, na realidade, destruir os registras 
em cartório que poderiam ser utiliZados pelos ex-se
nhores para exigir da República reparações pelas per
das econômlcas aaVindas da abolição occnidá dois anos 
antes. "Temos direitos a:Jquiridos" •. afirmavam os escra
vocratas. escorando-se no formalismo juídico, mesmo 
quando esses direitos se referiam ao poder de exercer a 
violência sobre outros seres humanos, à tentativa de re
dução de homens à condição de "fôlegos vivos", simples 
peças de um sistema de produção econômica 

Temos, no entanto, nas palavras de Rui Barbosa, 
uma síntese da forma pela qual muitos brasileiros ainda 
vêem a questão racial no Brasil. Um tema sobre o qual, 
acreditam alguns, devemcs silenciar. Assim fez-se o 
Brasil e assim se fez nossa história. ocUltando-se, no 
discurso oficial, na história ensinada nas escolas e nas 
universiclades, na _fala_ de _ Esta:lo_e 9€ ... S<lUS. repr!t 
sentantes, nas ideologias que reproduzem as desigual
dades, a sanha dcminadora das elites e as barbaridades 
que cometeram e que ainda vêm cometendo. 

Sob o argumento de que a verdade acirra os âni
mos e agrava c;>s conflitos, queimaram-se arquivos 
como hoje em dia tenta-se abortar CPis. Assim como 
se quis apagar a memória históríca da escravidão pro
cura-se hoje, cinicamente, propegandear o ingresso de 
nosso País no paraíso da modernidade enquanto mui
tas de nossas crianças são aviltadas no trabalho pre
coce e são stbmetidas à exploraÇão sexual: 3 milhões 
e 500 mil crianças trabalham de forma dura neste 
País, e pelo menos 500 mil crianças, entre 1 O e 15 
anos, são submetidas à prostituição. -

A verdade, Sr. Presidente, não faz senão reve
lar conflitos já. e~istentes. Conflitos <fe uma realidade 
desigual que corrói nossa sociedade.e destrói o futu
ro de nossas crianças e adolescentes. A verdade 
não cria as feridas, mas as expõe para que sejam 
vistas e que sirvam de motivação na lula para a su
peração dessa mesma sociedade. 

T ado$ sabemos que, entre muitas outras coisas 
que se diz e que se pensa sobre o Brasü no exterior, 
está a crença de que somos um povo amável, dócil. e 
que sempre resolve seus problemas pela via oo diálogo 
e do entendimento. "Um país tropical, abençoado por 
Deus", cõmo diz a caoção. Muitos brasileiros, ingenua-

mente, também acreditam nessas mentiras, que não resis
tem a uma simples olhada errrnossos indi::a:lores sociais. 

Os mitos, muitas vezes, são reveladores da reali
dade que tentam esconder. A ênfase no discurso da 
conciliação, no argumento da "derTK>cracia racial". num 
sem-número de matiizes criados pelo imeginário popu
lar entre o branco e o negro nos despertam para uma 
realidade que se tenta a todo custo ocultar. A rejeição 
dcs mitos de uma sociedade harmónica é o ponto de 
partida para qualquer reflexão crítica sobre o BrasiL 
Assim, queremos reforçar a denúncia da situação de 
dupla exploração que vive o negro brasileiro, em sua 
condição de classe e de raça 

Não poderíamos deixar de manifestar nossa in
dignação neste dia de protesto contra a discriminação 
racial. O preconceito, a desigualdade no acesso às 
oportunidades de educação e trabalho retorçam a tris
te realidade que desfaz os milos sobre uma suposta 
"cordialidade" do brasileiro. Se compararmos os resul
tados do estudo empreendido em 1940, por Florestan 
Fernandes, que foi, aliàs, um dos maiores estudiosos· 
da temática, no Brasil, com pesquisa recentemente 
realizada pela Folha de S.Paulo, veremos eximo são 
lentas as transfomnações oconidas ness~ selar: 

---Os -negros-continuam ocupando -postos -menos 
qualificados, têm menos escolaridade, menores 
oportunidades de acesso à universidade e menor 
renda familiar. O preconceito racial, isto é, a asso
ciação indevida de traços de comportamenlo ou de 
"caráter" a características físicas de uma determina
da comunidade não só justifica ideologicamente a 
desigualdade como vem agravá-la 

Verms, portanto, como sáJ importantes as iniciati-· 
vas no sentido da revisão dos conteúdos ensinados em 
nossas escolas pois ali, muitas vezes, é fo~ado o precon
ceito ra::ial. Mtitos manuais escolares e universitárbs 
ainda insistem nas surradas teses da forma;:ão do povo 
brasileiro a partir das. três rcças, atribuindc a cada urna 
delas qualidades que teriam se fiJ1dido dando oiigem a 
um prodtio original e, por nattreza. cordial e conciliador. 
É preciso chamar a atençâ:l para a nossa verdadeira for
mação hiSiórica e derr.onstrar toda a exploração a que 
tem sido submetiido nosso povo, pelas-classes dominan
tes e nas relações intema::ionais âe dominação. 

É um equívoco acreditar que o combate ao 
preconceito racial deve ser exclusividade da comuni
dade negra, que tem efetivamente atingido elevado 
nível de organização na defesa de seus direitos. A 
lula contra o preconceito racial é a luta pela cidada
nia e deve ser empreendida pelo conjunto das insti
tuições que desejam a construção de uma socieda
de mais justa e humana 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 12 Secre
. tário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Infelizmente, 
neste roomento não é possível. Mas V. E# fica inscrito 
para fazer a comuniól:ção após a leitura do expediente. _ 
. O SR. PRESIDENTE (José Sameyrc Sobre a 
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exercício, Sr. Senador Mey Suassuna. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 49, DE 1996 

Torna indisponíveis os bens dos de
vedores, e de seus representantes legais, 
das instituições financeiras sob o regime 
de intervenção, liquidação extrajudicial 
ou administração especial temporária, ou 
envolvidas em processo de fusão ou in
corporação motivada por insolvência, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 • Ficarão indisponíveis os bens dos deve

dores, e de seus representantes legais, das institui
ções financeiras submetidas aos regimes de inter
venção," liquidação extrajudicial ou de administração 
especiai temporária, ou envolvidas em processo de 
fusão ou incorporação motivada por insolvência, en
quanto não resgatados os respectivos débitos. 

Art 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. . 

Art. 32 Revogam-se as disposições em rontrário. 
Justificação 

A Medida Provisória ri' 1.182;- de 1995, assim 
como suas reedições, estendem a indiSponibilidade dos 
bens aos controladores de inslitt.ições financeiras sub
metidas aos regimes de intervençãJ, liquidação extraju
dicial ou administração especial temporária (art. 2'). 

Entretanto, a norma deixou de fora da indispo
nibilidade de bens os .devedores das referidas insti
tuições. omissão que inviabiliza, de certa forma, a 
recuperação dos prejuízos causados aos acionistas 
minoritários, tenha ou não havido fraude em opera
ções patrimoniais ou financeiras, especialmente em 
empréstimos engendrados para não serem pagos 
com a finalidade de repartirem ocultamente seu pro
duto com diretores ou controladores. 

. A medida provisória não conterrplou, igualmente, 
as hipóteses em que a instituição financeira entre no 

processo de fusão ou incorporação, facultado pelo 
Programa de Estí mula a Reestruturação e ao Fortg
lecimento do Sistema Financeiro Nacional, criado 
pelo Poder Executivo mediante a Medida Provisória 
ri' 1.179, de 1995, e reiterado em suas reedições. 

Por isso, esta proposição legislativa vem suprir re
ferídes la:::unas, lomando também indisponíveis os bens 
de todos os devedores das instituições financeiras sob 
os regimes especi!ic8dos, o~ envolvidas em prcicesso 
de fusão ou incorporação motivada por insolvência, até 
que os respectivos débilos sejam resgatados, o que por 
certo press_ionará os devedores a a:::e>le(arem o resgate. _ 

· · Sala ae Sessões, 21 de março de 1996. - Se
nador Ney Suassuna. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
CidEldania- dedsão terroiQ~tiva,) 

·o SR. PRESIDENTE (José Samey) - 0 projeto 
apresentado será publicado e remefido à comissão 
competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1 • Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO W- 265, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 255, 11, item 12, do Regi

mento Interno, requeiro que, sobre os Projetas de 
Lei do Seriado n•s 79/95 e 80/95, aíém da Comissão 
ccinst;inte do despacho inicial de distribuição, sejà 
ouvida, tarilbém, a de.Assunto.s Econõmicos. · 

Justificação 

Os projetas citados C<tusarn forte impacto so
bre a distribuição federativa de iinportànte tributo, fi
gurando-se como alteração do sistema tributário na
cional, matéria de eompetência da Comissão de As-
suntos Econômicos. · · · · 

Sala· das Sessões, 21 de março de 1996. - Se-, 
nador José Eduardo Outra. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O reque
rimento lido será publicado e incluído na Ordem do 
Dia para posterior votação, na forma do art 255 do 
Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
,o: Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

São 'lidos os .seguintes: 
Brasília, 7 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Em atenção ao OF. SF/268196, indica a V. Ex" os 

nobres Senadores Leomar Ouintanilha _e Levy Dias, 
como T!lular e Suplente, respeclivamente, em nome do. 
Partido P)'OQressista Brasileiro . (PPB), para COITlJOr a 
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Comissâ:l Especial Interna criada através doo Requeri
mento rl'-17, de 1996, para no prazo de um ano, promo
ver atualízaçOO e novos estudos e levantamentos sobre a 
abertura de frentes de produ;:ão agropecuária, extrativa e 
de diversifica:fa gama de insurnos industriais ou de bens 
acaba:!os na região dos cerrados e em toda intertãndia 
do Corredor de Transportes do Centro-Oeste, que liga o 
Brasil Central e regiro adjacentes até o oceano Pecífico 
ao Complexo Portuário do Espírito Santo. 

Na oportunidade, renovo a V. Exª os meus pro
testos de elevada estima e distinta consideração. -
Senador Epitacio Cafeteira, líder do PPB. 
OF. GLPTB/37/96 Brasília, 7 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF. SF!26&96, de 6 de março de 

1996, e como Uder do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 
venho à presença de Vossa Exoelêocia indicar o Exrlf. Sr. 
Sena:Jor Valmir Carrpelo para compor, como TitUar, a Co
missâ:l Espedal Interna criada através do Requerimento 
ri' 17, de 1996, para,_ no prazc de um ano, promover a 
atualizaçâ:l, novos estulos e levantamentos sobre a aber
ltra de frentes de produ:;ã:> agropecuária, extrativa e de d~ 
versifica:la gama de insumos indlStriais ou de bens oca
bacios na regiâ:l o dos cerra:Jos e em IOda interlândia do 
Corredor de Transportes elo Centro-Oeste, que liga o Brasil 
Central e regiões adja:;entes até que o oceano Pa:ífico ao 
Complexo Portuário do Espírito Sanlo. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex• 
os protestos de elevada estima e distinta considera' 
ção. -Senador Valmir Campelo, Líder do PTB. 
OFÍC1047/96-GLDPT . 

Brasília-DF, 8 de março de 1996 
Senhor Presidente, 
Em atençãO ao OF SF/267/96, indico o Senaelor 

Laura Campos, para integràr, como representante elo 
Partido dos Trabalhadores, a Comissão Especial Inter
na, criada a partir do Requerimento ri'- 17/96, destina
da a promover a atualização, novos estudos e levanta
mentos do Correclor de Transporte elo Centro-Oeste. 

Na oportunidade, reitero à Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração.- Senador José 
Eduardo Outra. líder do PT. -
OF N•142/96-LPFL Brasma, 11 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Em resp6Sta ao OF SF/270/96, dessa Presi

dência indico, para comporem a Comissão Especial 
Interna, criada através do Requerimento n" 17, de 
1996. os seguintes Senhores Senadores: 
Titulares Suplentes 
Senador Waldeck Omelas Senador Jóel de Hollanda 
Senador Júlio Campos Senador Edison Lobão 
Senador Jonas Pinheiro 

' · Atenciosamente, 

Senador Hugo Napoleão, líder do Partido da 
Frente Liberal - PFL 
OFÍCIO N• D1 0/96-LPSDB 

Brasília, 20 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos 

regimentais é em atenção ao 01. SF/271/96, -dessa 
Presidência, indicar os Senadores José lgnácio Ferre~ 
ra e Lúdio Coelho, para na qualidade de titulares e o 
Senador Pedro Piva, como suplente para comporem a 

- Comissão · Especial Interna, destinada a promover 
atualização e novos estudos e levantamentos sobre a 
abertura de frentes de produção agropecuária, extrati
va e diversificada gama de insumos industriais ou. de 
bens acabados na região dos cerrados e em toda in
terlárlcia do Correclor de transportes do CentroLeste. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
estima e distinta consideração. -_Senador Sérgio 
Machado, líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -De acor
do com os ofícios das lideranças que acabam de ser 
lidos, a Presidência designa os Srs. Senadores ali 
referidos para comporem as comissões respectiva
mente anunciadas nos ofícios. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1Q Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

-t lido o seguinte: 

REQUERIMENTO W 266, DE 1996 

" Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos artigo 222, do Regimento 

Interno, um voto de louvor ao Jornal A Província do 
Pará, que completará no próximo dia 25 de março 
120 anos de fundcação. 

Sala das Sessões, 20 de março de 1996. - Se
nador Sebastião Rocha 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nos ter
mós do art. 222,.§ 1Q, do Regimento Interno, o reque~ 
mente será despachado à comissão competente. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1 o 
Secretário em exerCício. Senador Ney Suassuna. 

t lido o seguinte: 
OFfCIO N" 011/96-LPSDB 

Brasília. 20 de março de 1996 
Senhor Presidente, 
De acordo com a nova proporcionalidade parti

dária, especificada no 01. 17 4/96 dessa Presidência. 
encaminho-lhe em anexo o quadro com os repre
sentantes do PSDB nas diversas Comissões Perma
nentes desta Casa 

Atenciosamente. Senador Sérgio Machado, 
Líder do PSDB. 
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COMISS0ES PERMANENTES 

COMISS AO 

CCJ 

CAS 

CAE 

.. 

CRE. 

CI 

CE 

CFC 

REPRESENTANTES DO PSDB 
(20/03/1996) 

TITULARES SUPLENTES 
~ 4 

JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA BENIVERAS 
LÚCIO ..>.LCÂNTARA ARTUR DA TÁVOLA 
JEFFEt<SON PERES 
SÉRGIO MACHADO 

5 
BENIVERAS 

5 
ARTUR DA TÁVOLA 

LÚCIO ALCÂNTARA GERALDC MELO 
CARLOS WILSON JEFFERSON PERES 
OSMAR DIAS LÚDIO COELHO 
COUTINHO JORGE JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

5 5 
"BENIVERAS LÚDIO COELHO 

JEFFERSON PERES SÉRGIO MACHADC 
PEDROPIVA LÚCIO ALCÂNTARA 
GERALDC MELO JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
OSMARDIAS COUTINHO JORGE 

3 ' 3 
GERALDC MELO JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
ARTUR DA TÁVOLA CARLOS WILSON 
LÚD.IO COELHO PEDROPIVA 

'< -4 
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA GERALDO MELO 

~g~~R~~~:~ARRUDA .. . CARLOS WILSON 
COUTINHO JORGE . 

PEOROPIVA OSMAROIAS 
-

s 5 
ÃRTUR ÜÂ íÁVOLA SEN! VER...o\S .. 
CARLOS WILSON JEFFERSON PERES 
SÉRGIO MACHADO LÚCIO ALCÂNTARA· . · 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA OSMAROIAS· 
COUTINHO JORGE .. 

. 

3 1 
CARLOS WILSON JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
SÉRGIO MACHADO 
COUTINHO JORGE 

. ' 

. 
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O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - A Presi
dência designa corno membros das comissões os 
Srs. Senadores indicados no ofício que acaba de ser 
lido. 

A Presidência designa os nobres Senadores 
Waldeck Orneias, José Fogaça- e Beni V eras para 
integrarem. como observadores -parlam!'Jntares, a 
delegação brasileira à 37• Reunião Anual da Assem
bléia de Governadores do Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento. a realizar-se na Ciaade de Bue
nos Aires. Argentifla. no período de_23_a 26 de rnar
ço do corrente. _ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência comunica ao plenário que recebeu da Comis
são de Coris•ituição, Justiça e Cidadania parecer so
bre o Rect.rrso n•2, de 1 !!96. -

A matéria constará da Ordem do Dia da pre
sente sessão, na forma regimental, como Item n• 13. 

O SR. PRESiDENTE (José Samey)- Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente .. 

Passa-se à 

oi=mEMDO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1• Secretário em exercí~(o, .Senad_or Ney Suas-
suna. 

É lido o seguinte· · 

REQUERIMENTO N• 267, DE 19~6· 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175. alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro inversijo da' Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria. çqostante do iternn• 13 seja submeti
da ao Plenário em 1• lugar. . 

Sala das Sessões, 21 da· março de 1996. ~ -
Sérgio Machado - Elcio Alvares - Edison Lobão 
- Valmir Campelo- Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Em vota
ção o pedido de _inversão da pauta. 

Os Srs. Senadores que o .aprovam· queiram 
permanecer se_ntados. (Pausa.)' · · · 

Aprovado. · 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·- Recurso 

nº- 2... · -· - - -· · · · 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre 

essa matéria? 
O SR. EDUARDO SUPLICY -Sim. 
a· SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Exª 

terá a palavra para uma questão de ordem depois 
do anúncio da matéria, se V. Ex• concordar. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não, Sr. 
Presidente. 

- O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 13: 

Votação, em turno único, do Recurso n" 2, de 
1996, interposto pelo Senador Elcio Alvares e outros 
Senadores, à decisão da Presidência que julgou im
procedente questão de ordem levantada pelo Sena
dor Hugo Napoleão e indeferiu o pedido nela conti
do. vazado nos seguintes termos: solicita o arquiva
mento do Requerimento n" 98, de 1996, por contra
riar flagrantemente o art 58, § SO, __ da Constituição 
Federal e ainda a norma contida no art. 145 do RegF 
mento Interno. 

Concedo a. palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, o recurso impetrado pelo Senador 
H!J9o Napoleão e outros Srs. Senadores refere-se 
ao· conteúdo do requerimento de formação da comis-

- são parlamentar de inquérito; especialmente no que 
diz respeito à sua definição. 

Pare~nos claro que a Constituição braSileira 
·assegura a 1/3 ou mais dos Srs. Senadores, portan
to. a uma minoria significativa, o direito consagrado. 
de formar uma CPI para a apuração de fato grave,· 
bem delineado pelo Senador Antônio Carlos Valada-· 

. res. .. .... 
Sr. Presidente, o Senador Hugo Napoleão 

questiono'u o conteúdo do fato detenmiriado, no sen
tido de impedir que fosse instalada a comissão par-
lamentar de inquérito. 

_ . A CPÍ, relativa ao requerimento de 29 Senadoc 
res, formulado pelo Senador Antonio Carlos Valada

. rés, foi instalada; no iníclo.aa tarde de hoje, com13 
membros: Sete titulares e muitos dos súplentes esti
veram ne5sa reun.ião, quando toi eleito o Senador 
Esperidião Amin, do PPB, para Presidente e o Sena
dor Eduardo Suplicy para Vice-Presidente. 

Na reunião, originalmente presidida pelo Sena-. 
dor .Ronaldo Cunha Uma •. também houve a indica-· 
ção·preliffiinar, d-que o Senador Esperidião Amin, 
como Presidente; ãvaliou importante, até por um ato 
de boa vontade para com os partidos que ainda-não 
indicaram os seus membros. 

Falou da sua,_ intenção 9e, hoje, às 18h, convo
car nova reunião para designar, se houver o entendi
mento que S. Ex'!-éeseja, o pi-óprio Senador Ronaldo 
Cunha Lima como Relator da CPI. 

Sr. Presidente, esse recurso já estã defasado. 
O ato jurídico perfeito de instalação da CP! já se rea
lizou. O Senador Húgo Napoleão e aqueles qtle o 
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acompanham deveriam formular um outro, se ainda 
persistirem na idéia de impedir que o Senado Fede
ral cumpra o que está consagrado pela C"onstituição. 
· Quando o então Sena:lor Femando Henrique Car
dcõO insistia, da tribuna deste Senadc - v. Ex' era o 
Presidente da Replblica à época -, na realização de co
missão parlamentar de inquérito, tinha o apoio do Sena
dor José lgnácio Ferreira, hoje Relator dessa matéria 

Portanto, a questão de ordem que formulo, Sr. 
Presidente. é no sentido de qúe o Senador Hugo 
Napoleão e aqueles que o apóiam deverão realizar 
outo pedido de recurso •. uma vez que a CPI já se 
instalou e já está realiza6do o seu trabalho. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. " 
. O SR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Sr. 

Presidente, peço a palavra para contraditar. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Concedo 

a palavra ao Senador Antonio Carlos Magalhães, 
para contraditar. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para contraditar. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a decisão de 
V. Ex• foi muito clara na terça-feira Quem esteve na 
sessão e dela participou- consta das notas taquigrá
ficas - há de recordar que inclusive a comissão po
deria até ter sido instalada naquele dia, às 18h. Al
guns Senadores, atendendo . à solicitação minha, 
como o ilustre Senador Pedro Simon, admitiram que 
fosse instalada no outro dia, porque isso não impedi" 
ria que a Comissão de Constituição,.Justiça e Cida
dania examinasse o recurso de ofício de V.- Ex'-. 
Conseqüentemente, a queslão de ordem do Sena
dor Eduardo Suplicy não tem nenhum cabimento, a 
não ser impedir a votação do recurso já votado hoje 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
do ponto de vista técnico e político, e a respeito do 
qual o Plenário quer deliberar, porque foi entregue 
em tempo hábil à Mesa para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Este Se
nado é testemunha de que tenho sido permanente
mente um zeloso defensor do Regimento. As decisõ
es da Presidênci~ todas elas, têm que ser baseadas 
no Regimento Interno. Dispõe o §2~do arl408: 

. Art.408 .... : .................................. __ , .... __ 

§ 22 O parecer da Comissão deverá " 
ser proferido no prazo de quarenta e oito ho
ras, após o que, com ou sem parecer, será o 
recurso incluído em Ordem do Dia para deli· 
beração do Plenário. " 

Uma vez que a matéria se encontra 
devidamente instruída e foi remetida à 

Mesa, a Presidência está apenas cumprindo 
"o Regimento Interno. A deliberação da ma
téria, segundo o Regimento, é do Plenário. 
O Presidente jamais poderia usurpar uma 
decisão que compete ao Plenário da Casa .. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA- Sr. Presiden
te, ê possível uma manifeStação sobre a matéria? " 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - No enca
minhamento da votação, V. Ex~ poderia usar da pa-
lavra. · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa " 
consulta o Plenário, uma vez que o parecer foi distri
buído a todos os Srs. Senadores, segundo informa a 
assessoria da Mesa, se o· Sr. Secretário poderia 
apenas ler as conclusões do parecer. 

O SR. VALMIR CAMPELO- O PTB é favorável 
que sejam idas só as conclusões, Sr. Presidente. 

O SR. EDISON LOBÃO - O PFL é favorável 
que sejam lidas apenas as conclusões. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Não ha
vendo manifestação de objeção, o Sr. 12 Secretário 
lerá as conclusões do parecer. 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 12 
Secretário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte 

P~RECER N" 131, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Recurso à decisão da 
Presidência, proferida na sessão deliberali
va ordinária realizada em 19-3-96, em ques- " 
tão de ordem formulada pelo Senador Hugo 
Napoleão, solicitando o arquivamento do 
Requerimento n2 198/96. 

Relator: Senador José lgnácio Ferreira 

I - Relatório 

Trata-se de recurso apresentado pelos nobres 
Senadores Elcio Alvares e _outros, contra decisão 
proferida pelo Senhor Presidente do Senado Federal 
em questão de ordem formulada pelo ilustre Sena
dor Hugo Napoleão. 

Em síntese, o ilustre Senador Hugo Napoleão, 
sob o argumento de que o Requerimento n2 198196 
não caracteriza fato determinado a ser investigado, 
como exige o art 58, § 3", da Constituição Federal, 
bem como, não indica o limite das despesas a se
rem realizadas pela comissão que se quer instalar, 
solicitou o seu arquivamento. 

Por seu. turno, o nobre Senador Jader Barbalho 
contraditou a questão de ordem apresentada dizen
do que o requerimento em questão satisfaz os pres-
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supostos constituçiom;is, especificando os fatos de
terminados que devem ser objeto da comissão de in
quérito em pauta. _ 

Passando a decidir a matéria, o ilustre Senador 
José Sarney, como Presidente da Casa, não exami
nou as questões de direito e de fato formuladas pe
los ilustres Senadores Hugo Napoleão e Jader Bar: 
balho, por entender que com relação a réquerimento 
relativo a comissão parlamentar de inquérito, "uma 
vez lido em Plenário, solicitadas as .indicações aos 
Srs. lideres e designados seus representantes pe
las respectivas Bancadas, esgotam-se aí todas as 
atribuições da Mesa do Senado, tendo em ·vista que 
a Instituição de comissão partamentar de inquérito é 
um direito de minoria estabelecido no art 58, § 3º-, 
da Constituição Federal e que para a sua exisÍência 
necessita apenas do quorum e~igido gela Constitui
ção e constante do requerimento dos seus subScrito-
res"-

Depois, Sua Excelência, o Presidente do Sena
do tece considerações no sentido de que não tem 
"competência regimental, nem amparo legal, nem 
atribuições regimentais para decidir da constitucio
nalidade das comissões de inquérito, nem para ar
quivar requerimento com o quorum necessário, 
constitucional, dos Srs. Senadores", terminando por 
julgar improcedente â questão de ordem, por essas 
rcgões. · 

A seguir, foi apresentado, nos termos do art 
405. recurso ao Plenário, da decisão adotada pelo 
Presidente José Samey, que o acolheu e, nos ter
mos do art. 408, decidiu ouvir esta Comissão, uma 
vez que a questão de ordem em teia· 13nvolve inter
pretação de texto constitucional. 

Compete, pois, a esta Comissão de Constliui
ção, Justiça e Cidadania, ·opinar sobre a matéria, 
nos termos dos arts. 101, VI e 408 do Regimento ln
temo. 

É o relatório. 

11 - Preliminar 

lnicialmeníe. devemos anotar que nos parece 
anti-regimenfàl a decisão do ilustre Presidente do 
Senado Federal no sentido de que não lhe compete 
apreciar os pressupostos de admissibilidade de re
querimento com o objetivo de criar CPI. 

Segundo entendemos, cabe, por imposição re
gimental, ao Presidente do Senado, realizar esse juí
zo de admissibilidade, ou seja, é preciso que, ao re
ceber o requerimento, o Presidente verifique se os 
requisitos constitucionais e legais foram devidamen- · 
te atendidos. 

É o que de.termina o Regimento Interno desta 
Casa, que confere . competência ao · Presiaente do 
Senado para impugnar proposição que lhe pareça 
contrária à Constituição, às leis, ou ao mesmo Regi
mento, ressalvado ao autor recurso para o Plenário, 
que decidirá, após aooiência da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania. . 
·· Isso é o que estabelece o art 48, 11, do RISF: 

·"Art. 48. Ao Presidente compete: 

11 - impugnar as proposições que lhe 
pareçam oontrárias à Constituição, às leis, 
·au a este Regimento, ·ressalvado ao autor 
recurso para o Plenário, que decidirá após 
audiência da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania." 

. Assim. o Regimento determina que ao Presi
dente compete impugnar proposições e -antí-regi
mentais. Para levar a efeito essa atribuição regimen
tal, necessariamente, Sua Excelência deverá verifi
car se as proposições inconstitucionais e anti-regi
mentais. Para levar a efeito essa atribuição regimen
tal, necessariamente. sua Excelência deverá verifi
car se as proposições que lhe são dirigidas, São ou 
não constitucionais e regimentais. Não pode, data 
venia, acolhê-las liminarmente, sem qualquer exa
me, em flagrante violação ao disposto no art. 48, 
item-11, do Regimento Interno. 

A propósito, ressalte-se que o poder atribuído 
ao Presidente desta Casa pelo dispositivo em tela 
não é mera faculdade, que ele cumpre ou deixa de 
cumprir ao seu alvedrio, mas um poder-dever. 

A propósito, na lição de Hely Lopes Meirelles, 
os poderes atribuídos às autoridades públicas são 
suscetíveis de renúncia pelo seu titular. Tal atitude 
importaria em fazer liberalidades com o direito 
alheio. (Cf. Direito Administrativo Brasileiro, Malhei
ros Editores; 1993) 

· Não é dfferente a doutrina sobre o tema do juí
zo de admissibilidade em outros ramos do Di rei to 
pátrio. Prevê este que quando uma petição inicial 
inobserva certos pressupostos de fundo e de forma, 
deve ser declarada inepta, ou seja deve ser rejeitada 
liminarmente, não produzindo efeito algum. A esse 
respeito, Antonio Cláudio da Costa Machado leciona· 
que o indeferimento da petição inicial inepta é um 
dever do magistrado, é não uma faculdade. (cf. Có
digo de Processo Civil Interpretado, ed. Saraiva, 
1993, p. 242). 

Tal como em sede de Direito Civil, também em 
Direito Penal impõe-se o -juíZo de admissibilidade. 
Veja-se o art. 43 do Código de Processo Pe_nal que 
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determina a rejelçao da denúncia ou da queixa 
quando o fato narrado não constituir crime. quando 
já estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou 
outra causa ou for manifesta a ilegitimidade da parte 
ou falta condição exigida pela lei. 

Constatado, pois, que cabe jufzo da admissibi
lidade de requerimento de criação de comissão par
lamentar de inquérito, cabe a questão: quais os 
pressupostos de inadmissibilidade de CP I? 

A resposta a esta questão está consignada no 
art 58,§ 3•, da Constituição Faderal e no arl145, § 
1• do RISF: fato determinado, número de membros 
da comissão, prazo de duração da comissão e limite 
das despesas a serem realizadas. 

III-Mérito 

Com relação ao tema do fato determinado, 
lembremos aqui, que tanto a Constituição Federal 
(arl 58, § 32), quanto o Regimento Interno desta 
Casa (art. 145, § 1•), firmam como uma das condiçõ
es básicas pára a criação de comissão parlamentar 
de inquérito a exata caracterização do fato determi
nado a ser investigado. 

São· muitos os autores que dissertam sobre 
que caracteriza fato determinado para os fins de 
criação de CP!. Para que possamos ter clareza so
bre o assunto, trazemos à lume alguns autores emi
nentes e que são sempre citados nesses casos. Co
meçaremos com o sempre justamente homenagea
-do Professor Josaphat Marinho ilustre Senador da 
República, que leciona sobre eminência da função 
de controle nos parlamentos: 

"Através dela, o Poder Legislativo 
exerce alta missão de crítica dos atas gover
namentais e de defesa do interesse coletivo, 
tão relevante quanto a_ tarefa de formular 
normas jurídicas, a que fornece, continua
mente, valiosos subsídios. 

Além disso, essa forma de ação, visan
do, geralmente, à análise de fatos determi
nados, concorre mais do que o trabalho le
gislativo ordinário, quando exercitada com 
sobriedade,· para que os órgãos do Parta
menta conquistem a estima popular, indis
pensável ao respeito de suas atribuições ...• " 
(Revista Forense, v. 151, pag. 99). (Grifa
mos) 

O mestre Pontes de Miranda, por s"u turno; 
ensina, sublinhando fato determinado: · 

"Comissão de Inquérito sobre fatos de
terminados - (a) Fato determinado é qual
quer fato da vida constitucional do País para 
que dele tenha conhecimento preciso e sufi-

ciente, a Câmara dos Deputados ou o Sena
do Federal; e possa tomar as providências 
que lhes couberem. · 

( ... ) 
Não pode, sem apontar o fato. ou os 

elementos que compõem o fato, de que se 
suspeita, proceder as investigações dentro 
do banco ou da empresa, ou n_os negócios 
da pessoa, sem precisar o fato. A determi
nação do fato foi ex.gida pela Constituição 
de 1946, art. 53, como pela Constituição de 
1967, e pela ConstitUição de 1934, art 36." 
(Grifamos) · · · -

O grande jurista alagoano aponta, a seguir, o 
que é necessário para determinar o fato: 

"a) No plano da existência: se houve o .. 
fato, ou se não houve; 

b) No plano da legalidade: e.g., se o 
fato compõe determinada figura penal ou ato 
ilícito civil (ou administrativo); 

c) no plano da topografia: onde se deu 
o fato; 

d) no plano do tempo: quando se deu o 
fato; 

e) no plano da quantitatividade: e.g .. se 
houve redução do fato, ou a quanto. sobe o 
prejuízo.'' 

Acrescenta, ainda, o saudoso jurisconsulto: 

"Não se pode abrir inquérito, com base 
no art. 37, sobre .c.rise, in acstracto.( •.• ) A 
investigação iii abstracto sobre as causas e 
as conseqüências de determinada crise per
tence a outras comissões que às do art. 37, 
limitadas, constftucionalmente, a investiga
ção de fato determinado ou de_fatos indeter
minados." (C!. ob. cit, tomo cit, pp. 49 a 51) 

·(Grifamos) 

Além disso, o ilustre Ministro do Pretória Excel
so Celso de Mello, preceitua sobre o tema em pauta: 

" ... somente fatos determinados, con
cretos e individuais, aind;a que múltiplos, que 
sejam de relevante interesse para a vida po
lítica, econômica, jurídica e social do Esta
do, são passiveis de investigação parlamen
tar. Constitui vettfadeiro abuso instaurar-se 
inquérito legislativo com o fito de investigar fa
tos genericamente enunciados, vagos ou ;ri
definidos. O objeto da Camisão de Inquérito 
há de ser preciso." ( apud José Alfredo de Oli
veira Baracho, ob. cit pp, 150/1). (Grifamos) 
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Também o pi na sobre o que seja fato determi
nado para os fins de constituição de CPLRosah Rus
somano: 

"Este, (a autora refere-se a fato deter
minado) conforme a doutrina, é- todo aquele 
que se integra na vida constitu_cJunal do País 
a ponto de o Legislafivq dever ou poder ter 
sobre o mesmo um conhecimento exalo, ca
bendo-lhe, então, as providências que se fi-
zerem necessárias. 

O fato em que se embasa a criação da 
comissão de inquérito, por ser necessaria
mente determinado. deve também ser apcn-
tado necessariamente. As investigações em 
abstraio, sem a mola propulsora que este fato 
configura; tomam--se inexeqüívéis." (Funções 
de Controle do Poder Legislativo sobre o Po
der Executivo in Curso O Poder Legislativo, 
Ronaldo Poletti, Fundação Petrônio Portella, 
MJ, Brasília, 1983, 2"edição. p. 94) 

Finalmente, José Cretel'a Jr., ao dizer o que é 
fato determinado, no contexto do art. 58,§ 32, do Es
tatuto Supremo, remata: 

"Fato determinado é fato concreto, es
pecffico, bem delineado, de modo a não dei
xar dúvidas sobre o objeto a ser invesüga
do." (in Comentários à Constituição Brasilei
ra de 1988; E. Saraiva, vol. V, p. 2700). 

Ora, à luz das opiniões abalizadas dos ilustres 
juristas retroreferidos, se irá verificar que os fatos in
dicados pelo Requerimento n"- 198/96 não são nem 
concretos, nem específicos, não estão bem delinea
dos e suscitam dúvidas quanto ao objeto a ser in-
vestigado. · ' . . 

Com efeito, vejamos o que di7. o requerimento 
em pauta, quanto à questão do fato determinado: 

Diz a proposição em tela, verbis: 
"Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do § 32 do art. 58 da Constituição Fe
deral, e:na fo_rma do art. 145 e seguintes do 
Regimento lrilerno do Senado Federal, a 
criação de Comissão Partamentar de Inqué
rito composta de 13 membros e igual núme
ro de suplentes, obedecido o princípio da 
proporcionalidade partidária, destinada a, no 
prazo de 180 dias, apurar: 

A responsabilidade civil ou criminal de 
agentes públicos ou privados do Sistema Fi
nanceiro Nacional que,. por ação ou omis
são, possam ter causado prejufzos à União 

- em especial ao Banco Central do Brasil
e cujos bancos tenham sido aüngidos a par
tir do ano de 1995 por intervenção, ou colo
cados em regime de administração especial, 
bem como investigar em profundidade a prá
tica, denunCiada pela imprensa, de ativida
des ilícitas relacionadas com empréstimos e 
balanceies fictícios, já analisados ou em 
análise pelo Banco Central do Brasil e, as
sim também, a remessa ilegal de moeda 
para o exterior." (Grifamos.) 

Na espécie, não ficou caracterizado nenhum 
fato determinado. Fala-se de agentes públicos ou pri
vados indeterminados, que possam ter causado prejuí
zos financeiros à União e ao Banco Central; quais
agentes plblicos? Quais agentes privados? Que pre
juízos financeiros? Se fala também que a CPI deverá 
investigar a prática de atividades ilícitas relacionadas 
com empréstimos e balanceies fictícios, denunciadas 
pela imprensa, bem como a remessa ilegal de moeda 
para o exterior? Quais empréstimos? Ol.lais balance
Ies? Porquê não se foi minimamente preciso; apon
tando fato ou fatos determinados? 

A expressão "possam ter causado prejuízos à 
União• é inteiramente vaga_ Aqui também não se 
está explicitando o que se quer apurar. Também ca
racteriza-se pela imprecisão a limitação temporal da 
expressão: "a partir de 1995". Por que esta data e 
não outra? Que critério determinou esse ano? E, 
mais grave, os fatos que ainda irão ocórier estão 
surrealis~camente sob investigação, ou seía. os fa
tos futuros já estão antecipadamente sob investiga
ção. Isso é um poder de ·investigação desmedido e 
abusado, inadmissível em um Estado de Direito De
mocrático. 

O requerimento de criação da CPI n"- 198/96 
deixou de atender a duas a;;igêncifunegimentais, 
uma das quais também exigência constitucional. 
Omitiu referência a limite de despesas a serem reali
zadas (art. 145, § 12 do Rêgimento Interno do Sena
do Federal) e fez alusões genéricas, difusas e até 
contraditórias sobre o objeto da investigação preten
dida. É certo que :a Constituição Federal não impõe 
a qualificação do fato detenn1nado, corri o detalha
menta de todas as suas circunstãncias. Mas exige 
que seja concreta a sua existência, porque o que se 
vai apurar não é se houve o fato, mas as circunstân
cias (quem, como, quando, quanto, onde, etc.) con
cernentes a urri fato detenninado que deve ser ine
quivocamente refarido na peça inicial. Sem fato de
terminado não pode nascer uma CPI. E, se nasce, 
pela inação de quem deva impedi-la, exibe defeito 
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genético que a inviabiliza para promover investiga
ções, por faltarem nitidez de objetivós e campo deli
mitado. 

Fato determinado, exigência constitucional, é 
precisamente aquilo que vai ser objeto da apuração. 
Não fato ou fatos indeterminados, referências soltas, 
genéricas, pulverizadas num requerimento, loterica
mente objetivando geração de fatos determinados, 
no curso da investigação. Não se pode instaurar CPI 
para apurar se houve fato ou fatos. Mas, a partir de 
fatos existentes, precisos, promover as investigaçõ
es devidas. 

O desaparecimento de grãos do Governo, es
tocados em determinados armazéns em diversos 
pontos do País é um fato determinado. A emissão 
de determinado montante de moeda nacional sem 
embasamento legal é outro fato determinado. Am
bos podem ensejar CPis que apurem responsabili
dades, identifiquem culpados, dimensionem exten
são e profundidade dos danos ao erário, etc. 

Investigação parlamentar, constituCionalmenta 
autorizada distingue-se da investigação na esfera 
policial. Naquela, há que se ter um fato determinado 
que norteie e balise a ação da CPI. Na polícia, não. · 
O inquérito policial é prooedimemo persecutório que 
desnecesstta de pré-requisitos para sua instauração, 
como o de fato determinado que é exigido para a in
vestigação Legislativa através de CPis. 

A criação e instalação de Comissão Parlamen
tar de Inquérito sem enunciação clará de fato deter
minado_, objeto da investigação, constitui grave in
constitucionalidade e abuso de poder. Porque no Es
tado de Direito nenhum Poder constituído pode agir 
fora de um contexto de constitucionalidade e legali
dade, alheiando-se da Constituição e das leis e se 
mantando a salvo do controle da legalidade de seus 
ates. A Constituição Federal traçou limttes- que são 
amplos - à ação discricionária ~ não artitrária - do 
Poder Legislativo no campo investigatório. To dos os 
Poderes constituídos são limttados. No Poder Exe
cutivo, por exemplo, não refoge nem mesmo o in
quérito policial, que é um procedimento persecutório 
de natureza inquisitiva, peça meramente informativa 

. que, entretanto, obedece às linhas da legalidade no 
Estado de Direito e é passível de controle. 

É inequívoco que o disposto no § 3" do ar!. 58 
da Constituição Federal, que reproduz disposições 
semelhantes desde a Carta de 46, visa resguardar 
direitos· de minorias ao acesso a esse importante 
instrumento de ação parlamentar que é a CPI. Mas 
nenhum direito é absoluto. Seu exercício depende 
de obediência estrtta a pressupostos constitucionais 

e regimentais para admissibilidade, consoante já s€" 
viu, como a-determinação do fato. 

Na espécie, ao invés de indicar com clareza o 
fato, determiná-lo, bálizá-lo no espaço e no tempo, o 
pedido de CPI não se contém. No plano horizontal, 
sugere um elastecimento sem fronteiras. E no plano 
vertical, propõe a medida do tempo a partir do ano 
de 1995, inexplicavelmente ilimitado quanto ao futu
ro e inexplicavelmente limitado quanto ao passado. 

Mesmo as execradas Comissões Gerais de ln-_ 
vestigação (as extintas CGI dos anos de chumbo do 

. ~período autoritário), submetiam-se a um mínimo de 
legalidade rarefeita que separava a discrição do ar
bítrio. Mas estas já foram para o lixo da História, se- · 
pultadas pelo Estado de Direito Democratico. _ 

Hoje, o país tem um Governo de Leis e não de 
homens. Em que o respeito à Lei - que a todos obri
ga- é o maior dos investimentos. É a maior obra do 
constitucionalismo moderno entre nós, traduzida na: 
Carta de 1988, continua sendo a de conter e frag
mentar o poder para impedir o seu uso despótico. 

IV- Conclusão 

Em conclusão, o Requerimento n• 198/96 não 
atende ao requisito do fato determinado exigido pelo 
art 58, § 3", da Constituição Federal e pelo art 145, 
§ 1•, do Regimento Interno desta Casa, sendo as
sim, inconstitucional e anti-regimental. 

-A comissão que se pretende instalar não pode 
prosperar por não ter objeto preciso, que permtta a 
esta Casa levar a bom termo o trabalho de investiga
ção que se pretende instaurar. 

Ressalte-se que a !alta de objetividade na in
vestigação colimada resultará, ao invés de em escla
recimentos que atendam à opinião pública, em grave 
frustração que poderá levar ao descrédito o Con
gresso Nàciorial 

. Com relação ao pressuposto regimental da fi
xação do limite de despesas de comissão parlamen
tar de inquérito, parece-nos que quanto à sua inob
servância, não hã qualquer dúvida,-· uma vez que o 
Regimento n' 198, de 1996 omitiu completamente 
esse pressuposto regimental à criação de comissão 
parlamentar de inquérito, previsto no art. 145, § 1•, 
do Ris!. 

V- Do Voto 

Ante todo o exposto, o pi narnos pelo provimen
to do Recurso n" 2, de 1996, em face da insubsistên
cia da preliminar argüida por Sua Excelência, o Se-. 
nhor Presidente do Senado e, quanto ao mérito, pelo 
acolhimentó da questão de oràem que pede o arqui
vamento do Requeiimento Q". 198/96, aplicandO-se a 
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este o art. 101, § 1•; do Ris!, que determina o arqui
vamento definitivo de proposiçã_o rejeitada por esta 
Comissão, por motivo de inconstitucionalidade e in
juridicidade. 

Sala da Comissão, 21 de março de 1996. - Íris 
Rezende, Presidente - José lgnácio, Relator- Ney 
Suassuna - Ramez Tebet- Hugo Napoleão- Lú
cio Alcilntara- Bernardo Cabral- Guilherme Pal
meira - Antonio carias Magalhães - Jáder Bar· 
balho - Edison Lobão - Sérgio Machado - José 
Bianco -Romeu Tu ma - José Fogaça (vencido) -
Júnia Marise (vencido) - Ronaldo Cunha Lima -
Roberto Requião (vencido) -José Eduardo Outra 
- Luiz Alberto - Élcio Alvares - Epitacio cafetei
ra - Josaphat Marinho. 

REQUERIMENTO Nº 198, DE 1996 

VOTO EM SEPARADO 

O Parecer oferecido pelo Excelentíssimo Sena
dor José lgnácio chega ao conhecimento dos mem
bros deste órgão fracionário apenas às primeiras ho
ras do dia de hoje (22 de março). 

Apresentado, recebeu solicitações de vistas de 
diversos membros que foi deferido coletivamente. 

Não creio que sejam necessárias maiores inda
gações jurídicas tal a clareza das disposições nor
mativas, sejam constitucionais ou infraconstitucio
nais. 

A natureza política do ato que se pode levar a 
efeito com a decisão que o Senado Federal venha a 
tomar, não será obtida a par de sabores políticos, 
mas da própria seguraDça do sistema federativo, e 
do equilíbrio e harmonia dos Poderes. 

Para esta Comissão não vem uma·questão de 
ordem que susctte - como foi acontecer regimental
mente - uma dúvida regimental, mas um requeri
mento que visa - simplesmente - cancelar uma cria
ção de Comissão Parlamentar de lnquéritoc-

Estuátio das preocupações políticas das autori
dades constituídas esta Casa é também fonte de es
tudo e de jurisprudência (melhor dir-se-á legispru
dência) para ser·seguida pelas demais Casas Legis
lativas do País. Obstada a criação dessa CPI, não 
estará prejudicado um instrumento de ação fiscaliza
tória do Senado Federal, mas, sobremaneira, as 
ações de Assembléias LegislatiVas e Câmaras de 
Vereadores. 

A intenção do legislador constituinte ao repetir 
no atual texto constitucional a possibilidade de cria
ção de comissões iJarlamentares de investigação, 
apenas _redunda no que concerne a competência do 

· Poder Legislativo. Não podemos, nessa quadra da 

vida institucional do país, proferir uma decisão de 
auto-flagelamento. 

O trabalho do Relator, bem apresentado no 
seus argumentos e coletânea doutrinária, difere de 
um que já foi apresentado, pelo mesmo, e que pug
nava pela instituição de CPI, e ponderando no senti
do de que mesmo que possam ser vagos os argu
mentos, nós deveremos encontrar amanhã, quando 
da instalação da comissão, uma fórmula para que 
cumpramos o texto constttucional, trabalhando sobre 
um fato determinado, ou seja balisando claramente 
os limftes de ação desta comissão. Com base nesse 
Parecer que foi oferecido pelo Senador José lgná
cio, este Senado Federal constituiu uma comissão 
de investigação (objeto da Resolução 22/88) que in
clusive foi por ele Presidida 

Não me parece correta a afirmação de que o 
Presidente do Senado não tenha se manifestado 
claramente sobre a constitucionalidade do requeri
mento de cancelamento da CPI - chamada questão 
de ordem na oportunidade - cabe a qualquer autori
dade pública decidir sobre manifesta inconstituciona
lidade de ato que venha ao seu cumprimento, levan
do ao conhecimento do órgão específico, judiciário 
ou administrativo, que cabe opinar sobre o cóntrole 
da constitucionalidade. Assim o fez. recebeu o re
querimento, o indeferiu e remeteu para este órgão. 

Respondendo as perguntas contidas no re
querimento do Senador Hugo Napoleão e repeti
das pelo Senhor Relator, fazendo suas algumas 
palavras do Mestre Pontes de Miranda quanto ao 
fato determinado: 

1 . se houve fato ou não houve? 
Fato - ação ou omissão que possa ter· 

causado prejuízo à União, daqueles cidadã
os cujos bancos tenham sido atingidos, a par
tir de 1995, por intervenção ou colocadas em 
RAET - regime de administração especial. . 

Fato - atividades ilícitas relacio'nadas 
com empréstimos e balanceies fictícios, nas 
mesmas Instituições. 

Fato - remessa ilegal de moeda para o 
exterior, nas mesmas instituições. 

2. O Tempo dos Fatos - a partir do ano 
de 1995. 

3. Quem provocou? 
As instituições bancárias sob regime 

de intervenção ou Raet 
4. Onde se deu o fato? 
No Brasil, e de conhecimento público 

do Oiapoque ao Chuí. 

Jader Barbalho, Senador. 
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VOTO EM SEPARADO 

Da Senadora Junia Marise, Líder do 
PDT, sobre o recurso à decisão da Presi
dência, proferida na sessão deliberativa 
ordinária realizada em 19 de março de 
1996, em questão de ordem formulada 
pelo Senador Hugo Napoleão, solicitando 
o arquivamento do Requerimento n• 
198/96. 

A questão, tal como suscitada pelo Senador 
Hugo Napoleão, versa sobre a interpretação jurídica 
do termo "fato determinado" a_ ser objeto de apuração 
por Comissão Parlamentar de lnquérilo, nos termos do 
parágrafo 30 do art. 58 da Constituição Federal. 

Alega o Senador Hugo Napoleão que o Reque
rimento n• 198/96 não especifica um fato determina
do a ·ser apurado, razão pela qual o requerimento 
pecaria por inadimissibilidade. 

O parecer do Senador José lgnácio Ferreira. 
Relator da Questão de ordem trazida a esta Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, acolhe a 
tese da inadmissibilidade, reproduzindo textos dou
trinários de constituciolalistas pátrios que, comen
tando o art 58 da Constituição Federal afirmam que 
o fato que embasa a criação da comissão de inquéri
to por ser necessariamente determinado, deve, tam
bém ser apontado necessariamente, não se admitin
do investigações em abstraio (conforme Ronaldo 
Poletti, citado no parecer). 

Ora, Senhoras e Senhores Senadores.· é corre
ta a afirmação dos constitucionalistas, mas exagera-.
da a interpretação que lhes dá o Relator José lgná
cio, em seu parecer. 

A Constituição Federal exige que a criação de 
uma CPI se embase em "fato detenminado'', porém 
fato determinado não significa uma individualização 
de um fato, não importa em que o fato a ser apurado 
seja indicado com uma concreção tal de materialida
de e de autoria, porquanto estas, se conhecidas, dis
pensariam a própria investigação parlamentar. Ense
jariam, se previamente conhecidas, apenas as açõ
es competentes do Ministério Público. 

A questão. de ordem em exame está fundada, 
portanto, em preciosismo injustificável. 

O. requerimento de instalação da CPI do Siste
ma Financeiro está suficientemente embasado. Nele 
consta o fato a ser apurado, com precisão stificiente. 
Individualizá-lo mais, neste momento, seria impossí
vel. A materialização e a autoria ~..ilícitos pratica- -
dos em prejuízo do sistema financeiro ·e à credibüi
dade do Banco Central do Brasil, :ao contrário do 
que querem os que apóiam o parel:er do Senador 

José lgnácio, são dados a ser apurados pela CPI e 
posteriormente levados ao -Ministé-rio Público para os 
fins previstos em lei. 

Do Voto 

Em conclusão, entendemos que não merece 
provimento o Recurso nº 2, de 1996. 

Senadora Júnia Marise, Líder do POT. 

Declaração de Voto 

Não sou signatário do requerimento da Comis
são Parlamentar de Inquérito. Assinado, pÜrém. o 
pedido por senadores _em número exigido pela 
'Constituição. devíd_amente fundamentado, como 
está, e tendo sido indicados, por partidoS, repre-

- sentantes que formam a maioria 'da Comissão, en
contra-se esta legitimada para funcionamento regu
lar. A falta de previsão do valor de despesas não é 
impeditiva da constituição da Comissão, pois se tra
tá de formalidade secundária, que pode ser atendida a posteriori. . .. 

Nesta conformidade, voto pela manutenção da 
decisão do presidente do Senado, considerando im
procedente o requerimentoJ. 

Senador Josaphat Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare

cer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia é pelo provimento do recurso e contra a decisão 
da Presidência 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo 
Cunha lima 
. O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 

Para uma questão de ordem. Sem revisão do Ora
dor) - Sr. Presidente, renovo alguns dos argumentos 
expandidos hoje na Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidàdania a respeito da matéria sub judice. -
Antes, desejo suscitar uma preliminar a ser levada 
em consideração pelo· Plenário. Como estamos fa
zendo inconseqOências, violências legais, abrindo 
precedentes seriíssimos para a história do Parla
mento, quero advertir a Casa para mais um fato jurí
dico relevante. O que o Senado encaminhou à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania foi um 
requerimento de autoria do eminente e culto Sena
dor Hugo Napoleão, pedindo que se arquivasse o 
Requerimento nº 198 que instituía a Comissão Par
lamentar de Inquérito. Esta Casa, por decisão sábia 
de V. Ex~. ao indeferír aquele requerimento, reme
teu-o para que a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania oferecesse parecer, ou seja, para uma . 
manifestação. opinativa de um órgão técnico. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia opinou, nos termos do despacho de V. E"", a 
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respeito do requerimento do Senador Hugo Napo
leão, entendendo aquela Comissão acolher o seu 
pedido, ou seja, deferir o arquivamento do requeri
mento. Removo a expressão "arquivamento do re
querimento". Ocorre. Sr. Presidente, que face à in
terpretação jurídico-legal de que as comissões parla
mentares de inquérito _indcpendem, para sua cons.ti, 
tuição, de qualquer ato formal de qualquer outro ór
gão desta Casa, ós sete membros designados pelas 
suas Lideranças deliberaram pela instalação da Co
missão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, houve, e 
há. um fato consumado. O que ~e pretendia era im
pedi r a instalação: O re·querimento ou o parecer da 
ComiSsão de Cõnstililição, Justiça e Cidadania, data 
vénia, tomou-se ineficaz, porque inócuo. opinou -
não decidiu, porque quem decide é o Plenário - so
bre um fato que estava consumado há poucos ins
tantes. A CPI foi instalada. e foi eleito o seu Presi
dente, Senador Esperidião Amin; foi eleito o seu 
Vice-Presidente, Senador Eduardo Suplicy. Ante um 
fato consumado e para que se registre - o Senador 
Suplicy o fez - e produza seus efeitos jurídicos, a 
Casa tomou ciência dessa deliberação. 

Agora, o que ocorre? Vamos analisar, referen
dar, decidir, julgar, apreciar um requerimento que 
pediu o arquivamento de uma Comissão que já exis
te. O que ·a Casa tem que decidir, através de um 
novo petitório, de uma nova formulação, é a extinção 
da Comissão já instituída, e não analisar requeri
mento de arquivamento. Essa·é uma preliminar. 

Um outro aspecto que aduzo, e aduzi na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, é fun
damental e basicamente de ordem jurídica, porque o 
parecer se fundamentou·em que o requerimento for
mulado pelo· Senador Antonio Carlos Valadares não 
caracterizava fato determinado, porquanto a Consti
tuição estabelece que, para se requerer uma C PI, há 
necessidade de caracterizar o fato. 

Entendemos e dissemos à saciedade para a 
sociedade que os trêS argúinentos apresentados, ar
rolados e elencados pelo Senador Antonio Carlos 
Valadares ·evidenciavam claramente a caracteriza.. 
ção de fatos determinados, quais sejam: as fraudes 
praticadas por bancos que requereram ou sofreram re-

- gime de liquidação ou de intervenção do Banco Cen
tral; as remessas de moeda ao estrangeiro de fonna ir
regular; e ainda as operações fraudulentas ocorridas 

·fiOS bancos; e fixou a data a pariir de 1995. 

Ora, os fatos estão caracterizados. de. fonna 
muito ampla, e mostrei que, se votasse o contrário, 
abrir-se-ia um precedente muito sério para o Senado 

00237 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Em se- ·nuidade à questão de ordem do Senador Eduardo 
guida, darei a palavra a todos os Srs. Senadores, · Suplicy, que foi contraditado pelo Senador Antonio. 
pois o Regimento determina que qualquer Senadar Carlos Magalhães. Foi nesse sentido. 
pode encaminhar a votação. O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Peço des-

Não hã discussão, porque ela já foi feita na Co- culpas por não me fazer entender. . · 
missão; aqui é apenas votação. O SR. PRESID.ENTE (José Sarney) -v .. Ex•le-

Temos sobre a mesa um requerimento que vantou uma questão de ordem? 
pede votação nominal, por isso eu gostaria de sub- O SR. RONALDO CUNHA LIMA - E,;,· adenda 
metê-lo imediatamente à apreciação dos Srs. Sena- à levantada pelo Senador_ Eduardo Suplicy. 
dores, para que V. Exªs tomem conhecimento do Diz o art ·334 do Regimemo: 
seuteor. . 

O SR. ROBERTO FREIRE ~ Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador, para uma questão de .. 
ordem. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pare
ce-me que o Senador Ronaldo Cunha Lima levantou 
uma questão de ordem sobre a prejudicialidade da 
questão de ordem, em função da instalação da Co
missão, que realmente precisa ficar bem clara, até 
para que a Mesa do Senado possa decidir. 

Gostaria de saber, até porque não adianta vo
tar, se serâ nominal ou não, porque, se houver pre
judicialidade - e me parece ·que há, pois o próprio 
Regimento diz que pende a oportunidade ou objetivo, 
até porque a Comissão já foi instalada - arquivar o 
quê? Um requerimento que não funcionou, ·que não 
impediu que os que haviam sido designados não 
obeilecessem ou não quisessem obedecer, até para 
o bem da Casa Era essa a consulta que eu gostaria 
de fazer à Presidência 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Roberto Freire, o Senador Ronaldo Cunha Lima não 
levantou qualquer questão de ordem. S. Ell' se diri
giu ao Plenário. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, gostaria de levantar essa questão de or-
dem. -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Darei, 
em seguida, a palavra a V. Ex•. 

O Senador Ronaldo Cunha Lima dirigiu-se ao 
Plenário pedindo compreensão para que esses ar
gumentos fossem levados em consideração. Foi as
sim que a Mesa entendeu. E foi nesses termos que 
S. E# colocou a sua posição. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma questão de or-. 
dem. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
imaginei que havia sido questão de ordem em conti-

"O Presidente, de ofício ou mediante 
consulta de qualquer Senador, declarará 
prejudicada matéria dependente de delibera
çãoao Senado: 

a) por haver perdido a oportunidade." 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra · · 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a 
palavra ao Senador José lgnãcio, para contraditar a 
questão de ordem do Senador Ronaldo Cunhà Lima 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para contraditar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srªs e· Srs. Senadores, a visão do eminente 
Senador Ronaldo Cunha Lima é a de que, uma vez 
tendo sido apresentado um requerimento com o nú
merq mínimo de assinaturas previsto no art 58, § 30, 
da Constituição, e não tendo a Presidência exercido 
sobre esse requerimento qualquer juízo precário de 
conhecimento para efeito de expungir dele o que 
não fosse sintonizado com a Constituição e o Regi
mento, como fez, de fato, a Presidência, que deu se
guimento a ele, o requerimento, portanto, havia es
capado do risco de morrer, porque havia sido criada 
a Comissão e, portanto, não haveria mais a possibili
dade de alcançá-lo. 

A tese que defendemos, Sr. Presidente, é a de 
que hã um vício genético· nesse requerimento. A 
tese que defendemos é o contrârip do que a ilustre 
Presidência da Casa sustenta É e continuará sendo 
necessário que qualquer documento dessa espécie. 
ao chegar às mãos da Presidência da Casa: por for
ça das disposiÇÕes regimentais - e mencionamos 
iSso claramente ~-dela receba Um juízo precário de 
conhecimento, para que seja examinado se atendeu 

·à disposição do § 30 do art 53, ou seja, há fato de
terminado? Atendeu-se ao Regimento, ou seja, 
aquela questão do recurso foi atendida? 

Essas são coisas que, necessariamente, estão 
na órbita· da reflexão da P.residência da Casa, porque 
um requerimento dessa natureza, Sr. Presiaenté, ... 

' ; " ·- •. 
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O Sr. Pedro Simon - O Presidente achou que 
havia fato determinado.· 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - ... não 
passa necessariamente pela Mesa. como não pas
saria. e não poderia passar. um projeto que acabas
se com a República ou um projeto que restaurasse a 
escravidão no Brasil. A Mesa teria obrigação de re
jeitá-lo e mandá-lo para a Arquivo. 

O Sr. Pedro Simon - Mas a Mesa achou que 
havia fato determinado. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - A Mesa 
não poderia dar seqüênéia. Mas essa não é a ques
tão. Uma vez superada essa etapa - que entende
mos não deveria ter havido. pois a CPI nasceu com 
um vício genético - ... 

O Sr. Pedro Simon - Não é verdade. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - ... depois 

desses episódios todos que ocorreram aqui, depois 
da questão de ordem do eminente Senador Hugo 
Napoleão, depois do recurso do eminente Senador 
Elcio Alvares, depois do exame da matéria feito pela 
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, que 
consagrou a tese do relatório, qual seja, a de que a 
Presidência tem o dever de exercer o_ conhecimento 
precário sobre matériéiS dessa natureza e decidir se 
devem ou não existir, se a comissão pode ou não 
nascer - assim decidiu a CCJ e decidiu também con
sagrar a tese do eminente Senador Hugo Napoleão 
pe que a CPI não deveria ter prosseguimento, mas, 
ao contrário, ir para o Arquivo. Depeis de tudo isso, 
vem agora a matéria para que o Plenário exerça 
tudo aquilo que não foi feito na ocasião pela Presi
dência da Casa, por qualquer razão, por-problemas 
de assessoria, ... 

O Sr. Pedro Simon - .. .incompetência pessoal. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA ~ Á Presidência 
deixou de atentar para o art 48, item 11, do Regi
mento Interno, que determina: 

. "Art. 48. Ao Presidente compete: 
( ... ) 
11 c impugnar as proposições que lhe 

pareçarii- ·contrárias à Constituição, às leis 
ou a este Regimento, ressalvado ao autor 
recurso para o Plenário, que decidirá após 
audiência da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania;" 

Dir-se-á que a Presidência entendeu que era 
constitucional e regimental e deu seguimento. Mas 
não foi assim que se posicionou na sessão anterior, 
na ocasião em que o eminente Senador Hugo Napo
leão formulava a sua questão de ordem. 

Diz a Presidência: "(sic) S. Exª o Pre$idente do 
Senado Federal tece considerações. no sentido de 
que não tem competência regimental nem amparo 
legal nem atribuições regimentais para decidir da 
constitucionalidade das Comissões de Inquérito, 
nem para arquivar requerimento, com o quorum ne
cessário constitucional, dos Srs. Senadores." 

A Presidência tem, sim, deveres regimentais, 
como o juiz que recebe uma petição mal formulada e 
inepta tem a dever de mandá-la para o arquivo ... 

O Sr. Pedro Simon - V. Exª está passando um 
pito na Presidência _ 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -... como o 
juiz criminal que recebe a denúncia mal formulada .. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo 
soar a campainha)- Solicito a V. Exª que conclua o 
seu pronunciamen!D, porque o seu prazo está termi-
nado. - - -

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi: 
dente, apresento a V. Exª a questão nos termos em 
que deve ser posta. O eminente Senador Ronaldo 
Cunha Lima entende que, pelo fato de ter nascido e 
ter sido hoje instalada, a comissão não tem mais 
como ser contida. _ _ . _ 

A tese que nós sustentamos na Comissão, que 
o eminente Senador Hugo Napoleão defendeu. que 
a própria Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania consagrou e que agora será submetida a Ple
nário é a de que a comissão está passivei de ser ou 
não mantida em função da votação de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Srªs e 
Srs. Senadores, a Mesa não aceita. de maneira al
guma, a argumentação do Senador José lgnácio 
Ferreira Quando a Mesa recebeu o requerimento 
pedindo a constituição da Comissão de Inquérito. le
vou em consideração que a minoria de Senadores 
pode constituir a sua Com•ssão de Inquérito. 

Em segundo lugar, a matéria estava como ma
téria determinada Mas, no caso presente da ques
tão de ordem do Senador Ronaldo Cunha Lima, o 
que ocorre é o estrito cumprimento do Regimento 
por parte do Presidente da Casa, que já o fez quan
do levantada pelo Senador Eduardo Suplicy. 

Nessa deéisão tomada, foi tomado um recurso 
para a comissão. 

Diz o nosso Regimen!D, no art 408, § 20, que 
vou repetir: 

"§ 2" - O parecerda comissão deverá 
ser proferido no prazo de quarenta e oito ho
ras, após o que, com ou sem pareceF, será o 
recurso incluído em Ordem do Dia para deli
beração do Plenário." 
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Eu acho que essa deliberação é do Plenário. O 
Plenário não pode fugir à responsabilidade de tomar 
essa deliberação, não pelos arJumentos de V. Ex", 
mas porque o processo se encontra constituído, veio 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Portanto, tenho que submetê-lo à deliberação dos 
Srs. SenadoJes. embora recuse os argumentos que 
V. Ex" expediu na sua contradita. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente. peço a palavra para uma questão de or

"dem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Tem a 

palavra o nobre Senador Antônio Carlos Valadares. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 

(PSB-SE. Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, 
esta questão de ordem difere daquelas que foram 
apresentadas ')elos nobres Senadores Eduardo Su
plicy e Ronalco Cunha Lima, desde quando a que · 
vou apresentar se baseia num artigo da Constituição 
Federal que garante a manutenção da CP I. 

Na medida em que o requerimenoc>"teve às as
sinaturas necessárias, foi deferido pela Mesa, foi pu
blicado e lido no Plenário, percorrendo todos os ca
minhos legais a que era obriga~o a percorrer, sem 
contestação, formou-se ai o que os juristas denomi
nam ato jurídico perfeito, que a Constituição garante 
com todas as letras, conforme se depreende da fei
tura do inciso XXXVI do arL 52 da Constituição Fe
deral: 

"XXXVI - A lei não prejudicará o aireito .. 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa jul
gada;" 

Está-se aqui, Sr. Presidente, a discutir neste 
instante se o ato que reconheceu a formação da CPI 
obedeceu a todos os trâmites regimentais e constitu
cionais. Senão, seria leviano o despacho de V. Ex", 
que não o foi. Pelo contrário, foi calcado na lUz que 
transmite a nossa Constituição. Disse V. Exª ao res
ponde.r à questão de ordem formulada pelo Senador 
Hugo Napoleão: . · 

"Uma ·vez lido em plenário, solícita
das as indicáções aos Srs. Líderes e de
signados os seus representantes pelas 
respectivas Bancadas, esgotam-se aí todas 
as atribuições da Me:>a do Senado, tendo 
em vista que a instituição de Comissão 
Parlamentar de Inquérito é um direito da 
minoria, conforme estabelece o art. 58, § 
3•, da- Constituição Federal. Para sua exis
tência, necessita apenas do quorum exigi-

do pela Constituição, constante do requeri
mento dos seus subescritores." 

Depois, S. Ex" o Presidente do Sen"ado tece 
considerações no séntído de que não tem "compe
tência regimental, amparo legal nem atribuições re
gimentais para decidir da constitucionalidade das 
Comissões de Inquérito nem para arquivar requeri
mento, com o quorum necessário constitucional. 
dos Srs. Senadores". 

O que vem à tona é uma questão muito grave 
e séria. A Comissão de Constituição. Justiça e Cida
dania opinou, de forma equivocada, contra fegem, 
contra a Constituição e as leis que regem este Sena
do, que uma CPI, que é uma resolução legal, pode 

·ser extinta simplesmente com a votação dos mem
bros deste Plenário, ferindo frontalmente, como eu 
disse, o inciso XXXVI do arl 52 da Constituição Fe-

. dera!. 
Na Câmara dos Deputados, agora, fala-se tan

to em direito adquirido, naquela Lei da Previdência 
Toda a confusão existente hoje lá reside nesse inci
so XXXVI do art 52 da Constituição Federal. Na Câ
mara dos Deputados, uma das conquistas da demo
cracia, que é o direito adquirido, está sendo preser
vado. E pergunto: outra conquista da democracia, o 
ato jurídico perfeito, será garantido ou não pelo Se
nado Federal? 

Com essa questão de ordem. Sr. Presiqente, 
espero que esse recurso não tenha seqüêncía esta 
tarde e que seja enviado novamente à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, para que ela, fi-

. nafmente, se debruce sobre o ato jurídico perfeito, o 
que não fez ao atribuir um ato de inconstitucionalicja
de ao requerimento da CP I. 

Isso posto, Sr. Presidente, ao invés de se en-. 
terrar a CPI legal, que se indefira o recurso ilegal, 
que teve opinião favorável da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. O meu requerimento, Sr. 
Presidente, é, portanto, no sentido de que seja aten
dida a minha questão de O"rdem; e. se V. Ex• assim 
decidir, que encaminhe novamente o processo para 
deliberação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania sob o ângulo do ato jurídico perfeito. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para contraditar. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Para 

contraditar, tem a palavra o Senador Geraldo Melo. 
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para 

contraditar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
aparentemente, a questão de ordem levantada pelo 
Senador Antônio Carlos Valadares, na mesma linha 
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de raciocínio das questões de ord_em anteriores. pro
cura destacar uma ameaça ao direito das minorias. 
_se acolhido pelo Plenário o pareeer"-da Comissão de 
Constituiç&o. Justiça e Cidadania. 

Creio que seria importante uma reflexão sobre . 
este assunto. É indiscutível que o texto constitucio
nal assegura a cor.stituição de uma comissão parla
mentar de inquérito mediante a: assinátura de um 
terço dos membros; mas não .se . pode considerar 
que essa garantia dispense os garantidos - isto é, 
aqueles que constttuem a minoria e que são signatá
rios do requerimento - de cumprirem as formalidades 
que a Constituição claramente indica. 

Pode-se. portanto, afirmar que a minoria tem 
direito a constituir, quando quiser, uma comissão_ 
parlamentar de inquérito sempre que ·a requeira sa
tisfazendo as exigências da Constituição. 

O que se pretende: portanto, com toda essa 
discussão" não é negar à minoria o direito de insfituir 
a comissão, mas é esclarecer se. ao se tomar a ini
ciativa de constituí-la. a minoria cumpriu as fonmali
dades que a Constituição estabeleceu. 

Todos sabemos que, nesta Casa, há os ·que 
entendem que as lormalída:des estão satisfeitas, as
sim como há os que entendem que não estão. Para 
dirimir esse tipo de situação, dispõe o Senado Fede
ral de uma ComissãO de Constituição, Justiça e Ci
dadania, que está sendo ouvida precisamente para 
esclarecer à Casa sobre se, ao constituírem a co
missão, os integrantes da minoria satisfizeram os 
requisitos constitucionais. Pois, se cedermos na vigi
lância de exigir que os pressupoStos, as exigências, 
o rito constitucional sejam satisfeitos, a ameaça do 
poeta, exposta a esta Casa pelo Senador Ronaldo · 
Cunha Lima, realmente vai pesar sobre nossas ca
beças. 

A segurança institucional reside na nossa ade
são às normas de Direito, sejam elas boas ou- más. 
E, se as normas não forem boas a juízo do Poder 
Legislativo, estamos aqui para mudá-las. Mas não 
há ninguém que- possa negar que a Constituição, ao 
outorgar à mirroría o direito d,. constituir, sozinha, 
uma comissão parlamentar de inquérito, também 
exigiu ·dela· que cumprisse determinadas formalida
des. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia se pronunciou, e a última instância do Senado, 
que é o seu Plenário. dirá se aceita ou não, se apro
va ou não as conclusões da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, que é, diferentemente do 
que entende o Senador Antonio Carlos Valedares, o 
órgão próprio para opinar sobre essa matéria 

Resta esclarecer um ponto: a tempestividade 
da iniciativa. Quanto a issó, eu ponderaria a esta 
Casa o seguinte: se se entende que o simples lato 
de ter a assinatura de 27 Senadores, pelo menos. 
toma constituída. ipso facto, a comissão, isso signi
ficaria que, no momento em que a última assinatura 
necessária fosse aposta, todos os órgãos do Sena
do Federal estariam paralisados, porquanto o ato ju
rídico perfeito a que se refere o Senador Antonio· 
Carlos Valadares estaria se completando naquele 
momento e não haveria mais o que se pudesse la
zer, por maior que fosse a biubaridade, a ofensa 
constitucional, a desobediência à lei. 

Se existe, nesta Casa, minoria suficiente para 
. constituir uma comissão de inquérito, e se a Comis

são de Constituição, Justiça e Cidadania_-entender 
que ela o· fez de maneira imperfeita, o ato jurídico 
imperfeito é um ·ato h.ul_o. e o que é nulo é como se 
não tivesse jamais acontecido. E se há realmente 
uma minoria dísposta a veffunciona:r esta CP!, o ca
minho, caso a maioria entenda que as caraterísticas, 
os réquisitos formais não foram satisfeitos, é. o de re
querê-la de novo, satisfazendo as exigências consti
tucionais. E isso significa, havendo a pcssibilidade 
de renovar o requerimento, que o direito da maioria, 
garantido constitucionalmente, está seodo respeita
do pelo Senado. O que não está é se, diante da pa
lavra do órgão próprio do Senado e de uma decisão 
soberana do seu Plenário, se se verificar, decidir e 
entender que o ato jurídico foi imperfeito, ainda as
sim se entender que mais vale a vontade da minoria 
do que o dispositivo constitucional. 

Eram essas as ponderações, Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, que queria fazer, contraditan
do a questão de ordem do Senador Antonio Carlos 
Valadares. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sr's e 
Sr8. Senadores, gostaria de dizer que todos os argu
mentos levantados pelo Senador Antônio Carlos Va
ladares foram apreciados e apoiados por mim, per 
considerá-los procedentes, quando indeferi o recur-· _ 
so do pedido do Senador Hugo Napcleão. 

Assim, estou inteiramente de acordo com o S~ 
nadar Antônio Carlos Valadares em toda a sua argu
mentação. 

Mas, uma vez constituído o processo e trazido 
à Mesa, não tenho competência legal de evitar sua 
votação pelo Plenário, porque o Regimento _determi
na isso. 

Então, o Plenário decidirá se ficará com os 
meus argumentos e do Senador Antônio Carlos Va
ladares, indeferindo o recurso do Senador Hugo Na-
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poleão, ou se reformará minha decisão, o que, na 
realidade, não seria agradável para mim ante os ar
gumentos que tenho. 

Mas, infelizmente, o Regimento determina as
sim e a Mesa não pode, de maneira alguma, no 
meio de uma votação de qualquer proposição, inter
rompê-la, para julgar se é procedente ou não. 

Sobre a mesa, requerimento que será liào pelo 
Sr. 1• S~ecretãrio, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte ~ 

REQUERIMENTO N• 268, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 294 do Regimen!ó Interno, 

requeiro votação nommal para o Recurso n2 2, de 
1996. 

Sala das Sessões. em 21 de março de 1996. ~
José Eduardo Outra -Antônio Carlos Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarnêy) - Em vota' 
ção. 

Os Srs: Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Passa-se à votação da matéria. 
Os Srs. Senadores que quiserem encaminhar a 

votação podem se inscrever.(Pausa) 
Para encaminhar a votação: Senador Epitacio 

Cafeteira, Senador José Eduardo Dutra, Senadora 
Juniã Marise, Senador Ronaldo Cunha Lima, Sena
dor Antonio Carlos Valadares, Senadora Emilia Fer
nandes, Senador Rober1D Freire, Senador Pedro Si
mon, Senador Sebastião Rocha, Senador Ademir 
Andrade, Senador Eduardo Suplicy, Senador José 
lgnácio, Senadora Marina Silva. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Peço a palavra, 
'lara uma questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o art 58, § 
3º-, da Constituiçã9; mencioná que 1/3 ou mais dos 
Senadores pode ·subscrever um requerimento para 
formação de CPI. E isso é algo que os Constituintes 
resolveram assegurar a uma minoria representatiVa 
do Senado e de qualquer uma das Casas do Con
gresso Nacional. 

A questão de ordem que levanto, na formá 'de 
uma indagação à Mesa. é se, para a votação do re
curso que estamos examinando agora, V. Exª consi
derará o direito da minoria na democracia, ou se)a. 
se V. Exª considerará, uma vez havendo um 1/3 ou 

mais dos votos favoráveis para a formação da CPI, 
esse resultado suficiente para assegurar a instala
ção da Comissão Partamentar de Inquérito. Porque, 
Sr. Presidente, se assim não for considerado, pode
remos criar precedente histórico segundo o qual 
sempre que houvec uma maioria de 50% mais um, 
esta maioria, hipoteticamente apoiando o Governo. 
poderá utilizar-se desse instrUmento para impedir a 
formação de CP Is. Não importa a definição clara do 
!aíO determinado. Sempre poderá ser usada essa 
estratégia por uma maioria; orientada pelo Executi
vo, que venha a impor sobre a vontade da minoria. 

Essa decisão, Sr. Presidente, na sua definição, 
representará algo de extraordinária importância para 
a vigência da instituição democrática que é, por ex-
celência, o Senado Federal. · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador 
Eduardo Suplicy, V. Ex• faz uma indagação à Meia, ~ 
e apenas tenho a declarar qae as conseqüências ju
rfdicas da decisão do Senado naturalmente não po
dem ser determinadas pelo Presidente da Casa. Es
tamos apenas com uma matéria de !ato. que consta 
do avulso distribuído: a solicitação do arquivamento 
do Reque~rimento n• rss. por contrariar flagrante
mente o art 58, § 52, da Constituição Federal, re-·· ~ 
querimento este que indeferi. Então, o Plenário vai 
assumir a sua responsabilidade, se mantém ou re
forma a minha decisão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio 
Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar votação: Sem revisão do credor.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje, após a vo
tação desta matéria na Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania, quase toda a imprensa tinha 
uma pergunta: Senador Cafeteira, o que mudou para 
que V. Ex• desse o voto que deu? · 

Quero aproveitar toda a imprensa aqui presen
te para dizer - e ela tem conhecimento di$50 - que, 
quando foi apresentada essa CP I, deu-se um vácuo 
em Brasma O Presidente foi para o Japão, V. Exª, 
Senador José Sarney, foi para Portugal, os Líderes, 
para a Alemanha, e fiquei aqui para atender à irri
prensa diariamente.-Queriam saber se o Partido Pro
gressista Brasileiro apresentaria representantes para 
a CPI. Afirmei que sim. Então, solicitaram'me os no
mes. Disse que esperaria V. Ex• fazer um ofício re
querendo e~es n9mes. Então, V. Exª fez o 9fício a 
que respondi. ~ ~ ~ - -

Uma moça perguntou-me: - "Senador Epitacio ~ 
Cafeteira. por que o senhor entregou os nomes 
hoje?" Ao que respondi: -"Porque você pediu. Você 
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está há uma semana pedindo para eu entregar; e eu O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSD S-ES. 
entreguei porque você pediu." Para encaminhar. Sem revisao.do orador.)- Sr. Pre-

E, hoje, representando o Jitular da Comissão sidente, o que se votará aqui é algo que me parece 
de Constituição Justiça e Cidadania do meu Partido, muito claro e simples. 
como suplente. dei o meu voto; o voto de quem sabe Alguém como . eu, - aliás, müifo sintonizado 
o que· é ser minoria. com o discurso do eminente Senador Epttac:io Gafe-

Durante todo o periodo revolucionàrio, fui mi- !eira - que quase sempre foi minoria, quase sempre 
noria. Eu era minoria sem saber se. no-dia seguinte, foi oposição e viveu por baixo nos anos de chumbo 
seria. ao menos. Parlamentar. Eu era minoria na da ditadura, quer dizer, que viveu, realmente, sem-
época em que essa não tinha direito a nada. Então; pre preocupado com o direito da minoria~ não estaria 
acho 1mportante o d.ireito da minoria. agora arrostando esse entendimento e tomando ou-

Acontece que a colocação feita, de que neste tro ponto de vista. 
requerimento há imperfeições. levou-me a uma si- Na verdade, defendo o direito da minoria, que 
tuação de dúvida. Se essa· é a vontade da minoria, deve existir. Trata-se de uma grande conquista que 
corrijam-se as imperfeições e novamente subscreva- vem desde a Constituição de 1946, que passou pela 
se o pedido da CPI, então, novamente se terá, por de 1969 e agora está consagrada na Constituição de 
parte do meu Partido, a indicação de seus membros. 1988, no art. 58,§ 3º. Esse· é um direito da minoria. 
O que na.o pode ocorrer é deixar prosperar um doeu- No entanto, no estado de direito democrático, 
menta que dá a impressão de ter sido episódico, e qualquer direito- tanto o da minoria como o da maio-
que hoje está passando por toda a imprensa e pelo ria - tem de estar cingido à obediência da .lei e da 
povo brasileiro. Esse documento teve as suas _assi- Constituição. Não há direito absoluto no estado de 
naturas num determinado dia, numdetemninado mo- direito democrático. 
menta, quem sabe de raiva, de alegria, sabe-se lá o O grande avanço do constitucionalismo moder-
que aconteceu, mas que não é verdadeiramente o no, aliás, traduzido na Constituição Brasileira de 
direito da minoria. . 1988, que é o que temos de mais modema em ter-

Então, Sr. Presidente. até "para ficar bem para mos de Carta Constitucio~al, é realmente um avan-
esta Casa - nao -é para ficar bem para o Senador ço em que o poder é contido e a cada passo que dá 
Cafeteira, ou para o Partido Progressista Brasileiro - o Direito Constitucional se constitui num ato de con-
é preciso que se saiba se a minoria quer realmente tenção do poder para impedir, conter e fragmentar o 
esta CP!. Se quiser. é fácil corrigir, porque é isso poder e para reprimir o seu uso despótico. Por isso, 
que está escrito. O que nao podemos aceitar é que tudo está cingido à lei. Nada está fora ou acima da 
a CP! tenha que ser feita porque, emdetenninado lei: poderes·. pessoas. Temos um Governo de lei e 
momento. foi possível colher 29 assinaturas •. Pode- não de homens. 
ria até dizer a V. Exª que ontem seu partido se reu- No caso em questão, temos uma regra que 
niu e obteve 1 O votos a favor da CP! e 1 O votos con- pode ser obedecida e irá beneficiar as minorias. nías 
tra. E foi V. Exª com seu voto - segundo diz a im- obedecidas dentro de parâmetros que a Constituição 
prensa- quem deu o décimo primeiro voto. Mas não estabelece e que a nossa "pequena lei'~ o J3egimen-
deveria ter sido assim, porque. no requerimento da to Interno da Casa, também estabelece. 
CP!, há 11 nomes de Senadores do partido de V. Para que as minorias, os 27 ou mais de 27 
Ex•. e V. Ex• nâa havia subscrito aquele documento. possam ter direito a ter uma CP!, que é um ponto 

Então parece-me que o estadode espírito hoje é alto do poder de controle do Poder Legislativo, preci-
outro. A minoria_lein o diretto? Tem. E estou aqui para sam naturalmente preencher exigências constitucio-
defendê-lo. porqüe sou um homem acostumado a ser nais e regimentais. Essas instâncias têm que estar 
minoria. Agora um documento episódico não terá nun- atendidas no momento em que o requerimento é for-
ca guarida de minha parte, e é por isso que recomen- mulada. 

-do-a meu·partido que votemos com o parecer da Co-
missâo de Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Geraldo Melo, inscrito para enca
minhar. (Pausa) 

S. Exª declina da palavra. 
· Com a palavra o Senador José lgnácio Ferreira 

Cabe. evidentemente, à Mesa exercer o seu 
poder de cognição precária e, dizer: "Estão preen
chidas as exigências? Então, está criada a CP!. 
"Mas não é um ato passivo que poderia ser automat
izado num relógio de ponto. Não! Passar-se-ia a ter 
um relógio de ponto e os 27 ou os 29 passariam 
aquilo no relógio de ponto e diriam:"Já temos uma 
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CPI da Casa." Não! Isso passa por alguém que co
manda os destinos da Casa. Aí. sim, por força do 
Regimento, tem que examinar se foram atendidas as 
exigências constitucionais, exigências regimentais. 

Um juiz faz assim quando recebe uma denún
cia. Ele examina se foram atendidos os pressupos
tos processuais e, se não o foram; ele rejeita a de
núncia por ser inepta. Um juiz do cível faz assim: de
volve uma petição se ela for inepta. E na Casa Le
gislativa, o Presidente da Casa Legislativa, seja Câ
mara, seja Senado, quando recebe um pedido es
drúxulo, incabível, inconstitucional, ilegal, ele tem o 
dever de rejeitá-lo. Se alguém entrar no Senado com 
um pedido de revogação ou eliminação da Repúbli
ca, ou de retomo à escravidão no Brasil, não há ca
bimento para um pedido como esse, ele tem que ser 
devolvido e arquivado. 

De maneira que, Sr. Presiaente, a defesa das 
minorias é também a defesa do estado de direito. 
Tudo que se defende, qualquer direito está cingido a 
uma estrutura de regulação que coloca os homens 
abaixo das leis. No estado de direito, as coisas são 
assim. 

De maneira que pretendo que nesta oportuni
dade a Casa permita às minorias que, formalizando 
com sintonia com a Constituição o requerimento que 
quiserem, elas possam exercer o seu direito. Mas, 
fora das regras que a própria Constituição estabele
c.e •. esse direito não é direito. Não é e, portanto, 

· mesmo que tenha nascido uma Comissão Parla
mentar como esta, ela nasce viciada, nasce com um 
víció genético que não pode permitir a ela prosseguir 
nos passos que pretende. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. 

A Mesa está intercalando os diversos partidos 
para que cada um possa ocupar o horário do enca-
minhamento da votação. . 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, ·sr% e Srs. Senadores, estamos assistindo 
mais uma vez àqúilo que se repetiu pela manhã na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Dizia do meu respeito pessoal ao Relator desta 
matéria, o Senador José lgnácio Ferreira, mas que, 
na verdade, o que está ficando claro para o País, 
neste momento, é que não há sustentação jurídica, 
não existem elementos regimentais nem constitucio
nais para se impedir a instalação da Comissão Par
lamentar de Inquérito. O que existem são argumen
tos políticos~ Por exemplo: o Relator se debate no 
argumento de que o requerimento do Senador Ante-

nio Carlos Vaiadares não preenche as· exigências 
constitucionais e regimentais para que a Comissão 
Parlamentar de Inquérito possa ser instalada 

Isso não convence riinguêm, porque os exem
plos de comissões parlamentares de inquérito ante
riores, instaladas nesta Casa. ocorreram apenas. no 
seu início, com a argumentação de que· era neces
sário investigar notícias e denúncias veiculadas pela 
Imprensa Nacional. 

Temos um fato que exige do Senad.o Federal o 
aprofundamentO na súa investigação. Trata-se de 
fraudes e rombos no sistema: financeiro nacional e, 
particularmente, da omissão do Banco Central do 
Brasil e da falta de fiscalização desse órgão em rela
ção a algumas instituições bancárias do nosso. País. 

Não podemos e nem ousamos dizer aqüi que 
esta Casa assumirá uma grande responsabilidade. 
Na Comissão de Constituição. Justiça e Cidedania, 
tivemos 13 votos contra 9. com um resuitado favorá
vel ao arquivamento do requerimento que insti.lui à 
Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Agora. teremos a 'decisão do Plenário sobre o 
parecer daquela Comissão. Certamente a consciên
cia de cada um de nós deve prevalecer no instante 
em que aqui oferecemos o nosso voto para aprova
ção ou rejeição dos projetes discutidos e votados no 
plenário, mesmo para os projetes mais simples, mas 
que são decisivos para a vida nacional. 

-· Esta, sem dúvida alguma, será uma tarde his
tórica para o Senado Federal. Ano passado, tivemos. 
aqui um rolo compressor, que não permitiu à Oposi
ção, ··à minoria nesta Casa sequer encaminhar 
emendas às propostas do Governo; as quais deve
riam ser aprovadas aqui, porque se argumentava 
que os projetes não poderiam retornar à Câmara 
dos Deputados. 

Hoje estamos discutindo uma questão grave e 
importante, com a sociedade brasileira acompa
nhando as decisões do Senado; certamente frustrar 
este povo será um ato de desrespeito para com o 
nosso País. 

Aproveito a oportunidade, concluindo, p~ra 
cumprimentar V. Exª, Senador José Sarney, que, 
como Presidente desta Casa. tem si_do zeloso na ob:
servãncia estrita do Regi mente e da Constituição ciu: 
rante a· condução dos trabalhos desta Casa. Certa
mente por isso, Sr. Presidente, V. Exª' tem recebido 
as críticas daqueles que não desejam a instituição 
da Comissão Partamentar de Inquérito. 

Mas temos a c"erteza de que nos cabe, "neste 
momento, mostrar à opiniãQ..pública e à sociedade 
que a nossa responsabilidade se fará exa!ame"nte no 
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oferecimento do nosso voto. E é por isso que o PDT 
encaminha contrariamente à aprovação do parecer 
do Relator, Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - Concedo 
a palavra ao Senador José Eduardo. Outra para en
caminhar a votação. V. Ex• dispõe de cinco minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação.} -Sr. Presidente, Srªs.e Srs. 
Senadores, acompanhamos hoje, na Comissão de 
Co!lstituição, Justiça e Cidadania, e acompanhamos 
também, em parte, no plenário, a tentativa de dar 
sustentação jurídica à manobra para impedir a insta
lação da CP!. 

A questão do fato determinado - todos sabe
mos- é, no mínimo, polémica. Existem juristas que a 
vêem de wma forma; há outros, entretanto, que a · 
vêem de forma diversa 

Mas o que está em . discussão é se a não-ob
servãncia ·clara da existência desse fato determina: 
do no requerimento de cria~;ão da CPI é suficiente 
ou não para o seu arquivamento. E .vou referir-me a 
palavras do nobre Relator, Senador José lgnácio 
Ferreira Fiz essa mesma raferência na reunião da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e 
quando o- nobre Relator usou da palavra não contes
tou as questões levantadas por mim. Procurei lazer 
um aparte quando ele estava falando, mas S. Ex• 
não me permitiu fazê-lo. Farei novamente para de' 
monstrar que a discussão não é se o fato determina
do está explicitado no requerimentó de criação da 
C PI. 

O ·senador José lgnácio Ferreira, em aparte ao 
Senador Saldanha Derzi na ocasião da polémica so
bre a CPI que investigava corrupção na administra
ção federal em 1988, fazia restrições ao requerimen
to que deu. origem à criação, pelo fato de esse re
querimento não explicitar, de maneira cabal, o fato 
determinado. 

O Senador José lgnácio Ferreira dizia o se
guinte: "A Comissão instalou-se, e a Comissão, no 
seu primeiro ato, definiu um fato determinado depois 
da instalação•._ Disse mais: "A Comissão definiu, por 
hora, o ãmbito da sua atuação. Nada impede que, 
subseqüentemente, ela defina outros fa!os e nada 
impede que, no curso das investigações, sendo des
coberto um fato que tenha conotação direta com os 
fatos investigados, a Comissão persiga o esclareci
mento desse fato novo com que se deparou no cur
so da investigação que está produzindo." 

. Porf<1nto, naquela ocasião, o Senador José lg
náCio Ferreira, apesar de naquela época já ter levan- -
lado questionamentos com relação ao requerimento 

de criação da CP I. concordava que a comissão ins
talada poderia explicitar esse fato determinado a ser 
investigado. Tanto é .Que depois assumiu a Presi
dência da referida Comissão Parlamentar de fnquéri~ 
to. 

Essa é a discu.ssão, Sr. Presidente, Sr'-s e Srs. 
Benadores. Sei que poderão surgir Parlamentares . 
que irão apresentar argumentos de natureza jurídica 
para contestar a criação da referida CP!. Sabemos 
que a deciSão de imp.edir a instalação dessa CPI é · 
política, porque o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso tem receio de que, com a instalação_ da Co
missão Parlamentar de Inquérito, investigue-se as 
relações do Banco Central com o sistema financeiro. 

.. Essa é a discussão que tem que ser explicitada nes
se plenário. 

. O Governo Fernando Henrique Cardoso, ape-
sar do discurso reformista, apesar de se apresentar 
como social-democrata, na ver'dade, teme_ que se 
faça uma investigação séria. · · 

Em nosso País, trabalhadores.ruraissão colo
cados na cadeia pelo fato de lutarem por seus direi
tos, enquanto barões do Sistema Financeiro conti
nuam livres e, o que é pior, continuam tendo influên
cia decisiva na formulação da poÍilica ecorÍõmica do 
País. · -

Hoje ouvimos alguns Senadores dizere_m cjue 
são contra a CPI porque esta pode ameáçar o Real, 
pode ameaçar a estabilidade econõmiCa. Será que o 
que queremos para este País é_ a estabilidade de um 
cemitério? Será que, em nome da estabHidade eco
nômica, vamos continuar passando por cima de 
questões de ética, moral e _de problemas de corrup
ção? Será que o preço que temos de pagar pela ma
nutenção da estabilidade é desfe'?harmos um golpe 
de morte contra a democracia?· E· isso que se está 
ameaçando no Senado ·neste momento. 

. Sr. Presidente, podemos estar instalando aqui 
a ditadura da maioria que é muito. diferente da de
mocracia. Será que é esse o preço? Entendemos 
que não. 

Reafirmamos que a CPI não é contra o Gover
no, a CPI não é contra o Presidente, a CPI é uma 
oportunidade . para abrirmos essa caixa preta do 
Banco Central e estabelecermos uma no-va legisla
ção que possibilite um controle democrático por par: 
te da sociedade 90m relação às instituições do Sis
tema Financeiro. 

A bancada do PT vota C<:lntra o parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania e a la, 
vorda CPI. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. JOSE IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra por haver sido citado, com 
base no art. 14. VI. do Regimento Interno.~ 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador 
José lgnácio Ferreira;v. Ex• foi citado~ no debate do 
encaminhamento da votação. sem nenhuma conota
ção de natureza pessoal. O Regi menta permite que 
o senador use essa faculdade quando é ciJado. e tem ~ 
necessidade de se defender. 

No caso, trata-se de um debate. O pensamento 
de V. Ex• já foi expendido, e apenas quero que con
tinuemos os nossos~ trabalhos. 

O SR. JOSE IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, evidentemente, não posso ~dialogar com V. 
Ex•: Só estou citando o inciso VI, que diz o seguinte: 

VI - para explicação pessoal, em qual
qu-=r fase da sessão, por cinco minutos, se 
nomi.1almente citado na ocasião, para escla
recimento de ato ou fato que lhe tenha sido 
atribuído em discurso ou aparte .... 

É um fato. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A leitura 
do artigo que V. Ex~ acaba de fazer mostra que V. 
Ex• não foi cifado sobre nenhum fato. 

O SR. JOSE IGNÁCIO FERREIRA - O nobre 
Senador atribuiu-me um episódio ocorrido há oito 
anos e que, no mínimo, precisa ser explicado, para 
que não fique na Casa uma impressão diversa da-
quilo que ocorreu. , 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esse é 
um julgamento subjetivo. Se V. Exª entende que foi 
citado de maneira injuriosa, pode u5ar da palavra: 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Agradeço 
a V. Exª; mas não disse que fui citado de maneira in
juriosa, e nem há previsão regimental nesse sentido. 
Há um fato que precisa ser esclarecido. Nos tribu
nais há o pedido para esclarecimento de fato e não 
preci_sa haver injúria 

O que acontece, Sr. Presidente - e·~agradeço a 
V. Exª a liberalidade -. é qu<; há oito anos houve 
uma CPI e nós, claramente, éramos contra, não à 
CPI, mas ao perfil do requerimento que se apresen
tava para constituir aquela CPI. Não aceitávamos 
aquele requerimento. 

Fomos à tribuna do Senado e dissemos isso 
com toda a clareza: que aquele requerimento elaste
cia demasiadamente o ãinbito das in,vestigaÇôes e 
discordávamos de uma comissão que se instaurasse 
com aquele perfil tão elástico para as investigaÇôes, 
que acabariam se perdendo. 

Muito bem. Ocorre que, 8J?esar disso, a PreSi
dência, na ocasião, recebeu o requerimento e pro-

cessou-o •. A comissão~ se~ instalou e. por indicação 
da liderança, acabamos integrando-a e · a presidi
mos. 

Sr. Presidente, quero deixar claro é que, na
quela oportunidade, dissemos o seguinte: vamos 
para a comissão e teremos, certamente, o ensejo de 
restringi-la aos limites que eJa deve ter. 

Agora, ao defendermos uma comissão com 
fato ·determinado, estamos. ao· que parece,~ sendo 
absolutamente coerentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo · 
a palavra à Senadora Emília Fernandes. 

O próximo orador será o Senador Ronaldo Cu
nha Uma. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora) , · 
Sr. Presidente, Sr's e Srs •. Senadores, a instalação 
da "CPI do Sistema Financeiro", na silt.Jação ~em que 
está, deixou de ter apenas razões legais, técnicas, 
éticás ou morais. 

A nosso ver. neste momento, diante da cobran
ça da sociedade e da desconfiança que a sua não
instalação provocará, passou a ser uma obrigação 
institucional deste Senado Federal. . 

~ É inegável que depois dos casos dos grampos, ~ ~ 
da pasta cor de rosa e de todo o processo do Sivam. 
a decisão de se instalar ou não es5a CPI ganha uma 
outra dimensão. ~· ~ ~ 

Ao abrir, instalar e lazer funcionar a CP I, além 
de cumprir a sua função, esta Casa estará prestan
do um grande serviço ao próprio Governo. às insti
tuiÇÕes deste País e, àcima de tudo, à democracia. 

Antes de mobilizar-se para impedi-la, o Gover
no Federal, por sua vez, em seu próprio benefício, 
em benefício do Sistema Financeiro e da sociedade 
brasileira. deveria estar trabalhando para instalá-la 
Esse é o nosso entendimento. 

A-sua instalação, como já muito bem colocado 
por vários Srs. Senadores. é garantida pela Consti
tuição Federal, em seu art. 58, § 39-, que· prevê a 
criação de cOmissões "mediante requerimento de 
1 /3 de seus membros". Isso foi cumprido. 

Os fatos concretos que JUStificam a sua instala
ção são por demais evidentes e foram estampados 
em seus detalhes e em suas cffras milionárias em 
todos os jornais e noticiários do País. · ~ · 

O requerimento apresentado, solicitando a CPI, 
por sua vez. é claro ao destacar a "ação ou omissl;l.o 
de agentes públicos que possam ter causado prejui
zos à União". as "atividades ilícitas relacionadas 
com empréstimos e balanceies fictícios" e a "remes
sa ilegal de recursos para o exterior". 
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Em'' cádeia de rádio e televisão, o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso afirmou que o Governo 
Federal "não tem nada a esconder". que " não há 
escãndalos a encobrir" e "nem pessoas a proteger". 

Gostaria, neste momento; de resgatar aqui a 
história de compromisso do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, tanto cem a transparência, quan
to com a valorização e a independência das institui
ções legislativas. 

Na época da "CPI da Corrupção", por exemplo, 
Sua Excelência, como um dos mais ferrenhos defen
sores da CPI. 'l-firmava que: 

- - Se o Presidente da República for cul
pado, que o Senado o julgue por crime de 
responsabilidade. 

Ainda, em 1987, segundo a imprensa, o Presi
dente Fernando Henrique, preocupado com a possi
bilidade de haver troca de cargos por votos, afirma
va que: 

- Se ele (o Presidente da época) optar 
pela coleta individual de assinaturas para o 
seu manifesto, por meio da concessão de 
cargos, nada mais estará fazendo do que 
praticar um cliente! is mo podre. 

Em outubro de 1988, o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso acusava o então Presidente da 
República de tentar desmoralizar os trabalhos da 
Constituinte, dizendo que:· 

- O Governo tem uma mentalidade 
que não admite que o Legislativo tenha po
der real. 

A partir dessas lembranças de um passado re
cente e da.S declarações. aluais, toma-se incom
preensível que, nesta Casa, tente-se impedir a insta
lação da CPI que, em última ins!ãncia, segundo as 
palavras do Presidente da República, irá apenas dei-
xar tudo às claras. . 

É inaceitável, por outro lado, a tentativa de im
pedir a instalação da CPI por intermédio do uso de 
argumento~ que apontem para o risco de gerar crise 
no Sistema Financeiro. · 

Recentemente presenciamos uma CPI que 
_ co.ncluiu pelo dramático afastamento do Presidenle 

da República, sem que o País tenha sofrido qual
quer abalo institucional ou crise econômica; pelo 
contrário, aquela CPI contribuiu para recuperar a 
credibilidade nos Poderes constituídos e a são inter
nacional em relação ao nosso País. 

A instalação dessa CPI, pórtanto, é uma impo
sição da sociedade brasileira Esta Casa, o Governo 

Federal e as instituições financeiras devem aceitá-la 
' e com ela conver corn responsabilidade e tranqüili-
dade. ' ' ' 

A decisão de instalá-la valoriza o Senado, a 
democracia e devolve à população parte da confian
ça perdida no Congresso Nacional, que tem serdo 
de motivo para especulações - tem-se até mesmo 
questionado a necessidade de sua existência. 

Por fim, negá-la, aos olhos da sociedade, soa
rá como reconhecimento de culpa, quer dizer, admi
te-se que alguma coisa está errada, mas, por algu.m 
motivo, não se pode mudá-la 

Com isso, perdemos·todos, Sr"s e Srs-. Sena
dores. Esta Casa, em primeiro lugar, arcará com a 
responsabilidade da decisão e depois o Governo Fe
deral e, acima de tudo, a democracia. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - (Faz soar 
a campainha.) 

A SRA. EMILIA FERNANDES - Já vou termi
nar, Sr. Presidente. 

Não me incluo entre aqueles, se é que existem, 
que querem instalar a CPI em busca de luzes, mas 
me incluo entre aqueles que, por acreditar ser este o 
melhor caminho para a sociedade brasileira, pedem 
a CPI. . 

É preciso buscar, por intermédio do levanía
mento isento dos erros e abusos, as soluções que 
corrijam os desos, dêem transparência ao Sistema 

- Financeiro Nacional e o fortaleça. 
· Também não estou entre aqueles que acredi

tam que todo banqueiro é corrupto ou que todo Sis
tema Financeiro Privado é um mal que precisa ser 
erradicado da da do País. Entendo, ao contráriu. que 
a sociedade brasileira precisa ter um Sjstema Finan
ceiro Público e Privado com saúde, isento dê toda e 
qualquer suspeita, capaz de dar estabilidade ao 
País. . -. -

Portanto, reafirmo a concção que tinha quando 
assinei o requerimento inicial, isto é, acerteza de 
que a realização da CPI é o melhor caminho para o 
Brasil e para as suas Instituições. 

Não quero compartilhar com a idéia de que no 
Congresso Nacional não há solução. Dizem que a 
Cãmara mata e o Senado enterra direitos, estatais 
lucrativas, interesses nacionais e a própria inde
pendência dos Poderes. Enquanto sofre, a socieda
de assiste sozinha· ao que está acontecendo em 
nosso País. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Concedo 
a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Lima para en
caminhar a votaÇão. 

S. Ex' dispõe de 5 minutos. 
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O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. ler parte do pronunciamento do Presidente remando 
Para encaminhar a votação. Sem resão do orador.) - Henrique Cardoso, proferido em janeiro de 1988, a 
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, tenho pouco respeito da CPI da Comupção da qual foi um dos 
a ·aduzir aos argumentos já expendidos anteriormen- mais ardorosos defensores. Sua Excelência dizia: 
te por mim e, principalmente, após as manifestaçõeS 
dos eminentes Senadores que se posicionarem a fa
vor da manutenção da CP!. 

Apenas renovo, Sr. Presidente, -o meu apelo à 
sensibilidade daqueles que devem despertar a sua 
consciência para o momento histórico que estamos 
vendo, a fim de que não permitam o precedente sé
rio que se abre agora. Os requisitos estabelecidos. 
legalmente. para a ·constituição de uma CPI foram 
atendidos. . . . . . 

A CPI foi instalada, já constituída legalmente e 
até porque constituícla legalmente, tornou inócua a · 
manifestação opinativa da Comissão de Constitui
ção. JustiÇ?. e Cidadania, hoje pela manhã. 

Renovo meu apelo na certeza de que encon
trará acústica na sensibilidade daqueles que podem 
alargar os horizontes da nossa História 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 
palavra o Senador Antônio Carlos Valadares. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
( PSB-SE. Para encaminhar a votação. Sem resao 
do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
a esta altura do campeonato, sei que estou jógando 
uma partida em que ganhamos no campo e estamos 
perdendo no tapetão. · 

· Ganhamos no campo pelos mótivos jurídicos, 
pelos argumentos aqui expandidos pelos mais diver
sos orãdores, destacando-se o .que aconteceu hoje 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e 
a argumentação densa de juridicidade e de conheci
mento da nossa Constituição, dos Senadores Josap
hat Marinho, Jader Barbalho, Ronaldo Cunha Uma, 
para citarmos somente alguns. 

Para que a esta altura argumentar, mais uma 
vez, motivações jurídicas para a continuidade desta 
luta? • 

Sr. Presidente; qualquer que seja o reSultado, 
por mais paradoxal· e infeliz que seja, o Brasil vai 
mudar depois desta proposta da CPI dos Bancos. 
Não é possível a continuidade desses escãndalos, 
que desacreditam o Governo, desestimulam o inves
tidor, descapitaliza o Brasil, fomenta a falência e a 
quebradeira das empresas em todo o País. 

Neste curto período que me resta para falar, 
quero destacar alguns pontos. Um deles representa 
o posicionamento do homem público em duas oca
siões. T reduzido: dois pesos e duas medidas; façam 
o que digo, mas não façam o que faço. Gostaria de ·· 

Como líder da bancada do PMDB, ma
nifesto meu apoio a essa iniciativa do Sena
dor Carlos C hiarelli e ao parecer do Senador 
Chagas Rodrigues. Parece-nos indispensá' 
vel que, em matéria de tal relevância, cujo 
interesse é do País e. portanto. do Governo~ 
tudo se esclareça, e o Senado não pode 
omitir-se. 

Aproveito a oportunidade para adiantar 
a eSte Plenário que convocarei. de modo es
pecial, a bancada do PMDB para que esteja 
presente, dando número à aprovação deste 
requerimento. 

O objetivo exposto pelo Senador Car
los Chiarelli em seu requerimento, e agora 
referendado pelo Senador Chagas Rodri
gues, é claro, auto-explicativo, não requer 
nenhuma consideração adicional. Não se 
trata, de forma alguma, de uma posição a 
priori do Senado. Trata-se do cumprimento 
estrito das nossas funções constitucionais. 
Ainda mais agora que estamos prestes, es
pero eu, a aprovar nova Constituição, é in
dispensável que o poder de fiscalização seja 
exercido em toda plenitude pelo Senado da 
República 

Nada mais direi, pois "palavras o vento leva", já 
dizia o saudoso Nelson Carneiro, nesta Casa 

· Sua Excelência, o Presidente da República, 
àquela época Senador, aprovou um requerimento 
que não tinha nenhuma explicação sobre fatos de
terminados. Mas isso foi no governo de outro. No 
seu governo, não vale a sua argumentação. . 

Outro fato que gostaria de destacar é que mes
mo no regime discricionário -este é um depoimento, 
como todos os outros, que sa regiStrar, para nossa 
História futura, como alua o nosso Congresso Nacio
nal -. quando era Presidente João Figueiredo, a Câ
mara dos Deputados propôs uma Comissão Parla
mentar ge Inquérito, chamada CPI da Dída Externa, 
sem maiores elocubrações, sem maiores detalhes. 
Essa CPI, que teve como presidente o Deputado 
Alencar Furtado e como ce-presidente o hoje jorna
lista Sebastião Nery, funcionou em toda sua plenitu
de, apenas com a maioria dos seus membros, ou 
seja, de treze partamentares..só compareceram sete. 
Ela funcionou a contento, teve relatório e apreSentou . =- . 
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aos brasileiros a dída monstruosa ·que nos penaliza
va e que montava a mais de 100 bilhões de dólares. 

Sr. Presidente, para terminar, finalmente, na 
tentativa de derrubar os argumentos daqueles que 
acreditam que a realização de uma CPI vai prejudi
car a estabilidade do Plano Real, lerei um depoimen
to do Presidente do Conselho federal de Economia, 
José Luiz Pagnossat, publicado no éorreio Brazi
liense, sob o título "Efeitos da CPI". Em determina
do trecho desse artigo, ele diz: 

Os investidores especulativos, que en
contraram no Brasil o paraíso para seus ca
pitais. têm na estabilidade da politica cam
bial .e preponderantemente na política de ju
ros altos os fatores determinantes para apli
car no país. O diferencial entre os juros in
ternos e os praticados em outros países tem 
sido o fato r determinante para a ampliação 
dos fluxos desses capitais. A remuneração 
média aas aplicaç:Oes financeiras nos países 
ricos. em 1995, foi de 2% ao ano. enquanto 
no Brasil superou 40%, ou seja, os especu- ·
!adores ganharam no Brasil em um ano o 
que levariam mais de 15 anos para ganhar 
nos países ricos. 

Sr. Presidente, esta CPI está realmente jogan
do fora os especuladores que vêm aqui buscar di

. nheiro, mas deíxariá aqui os investidores sérios, 
aqueles que iriam fomentar as atidades produtivas 
em nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 

palavra o Senador Roberto Freire. pará encaminhar 
a votação. 

S. Exª dispõe de 5 minutos. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para en

caminhar a votação. Sem resão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos-vendo o 
final melancólico deste episódio. Apenas um episó
dio; porque este assunto não se eacerrou, este pro
cesso vem de ~gum tempo e insere-se num proces
so maior da reforma do Estado brasileiro - o fim de 
um pacto de dominação de um Estádo privatizado, 
de interesses que se sobrepõem ao público. 

Tivemos, talvez, o grande momento quando da 
luta de resistência democrática, da superação da di
tadura, o impeachment do primeiro Presidente elei
to depois do regime autoritário, por força da corrup
ção. Não ficou só nisso. A imprensa, sem nenhum 
problema em cima do Congresso Nacional, ajudou
nos a qu~ houvesse uma CPI do Orçamento. A mes
ma imprensa talvez não tenha ajudado o suficiente, 

porque também faz parte de todo esse processo de 
interação, de interesses junto ao Estado, quando da 

_ CPI das empreiteiras e agora com a CPI dos Ban
cos, porque é parte do fim desse pacto de domina
ção. É _fim dessa estrutura do conluio, da promiscui
dade do estatal com o interesse privado. 

O Governo Fernando Henrique Cardoso, que 
se insere num-processo de mudanças do Estado- fi
zemos algumas delas, em certos aspectos, avança
das; em outros, não - não conseguiu minimamente 
fazer avançar nada. Subordinou-se aos interesses 
daqueles que querem continuar sem demonstrar as 
entranhas dessa promiscuidade, que tem como 
maior exemplo o Banco Central, com o Sistema Fi
nanceiro Brasileiro. Não importa se' Sistema Finan-_ 
ceiro Estatal Ou Privado, porque todos tinham muito 
mais interesse nos ganhos privatistas, num EStado a 
seu serço do que no interesse público e da coletidade. 

Lamentavelmente. o Presidente Fernando -Hen
rique Cardoso não entendeu que continuar a refor
ma do Estado, que, para Sua Excelência. para os 

-seus aliados. para sua base de sustentação, pode . 
ser fácil, quando se trata de rever o sistema _tributá
rio, o sistema predenciário, a adminiStração ·ou o 
serço público, todas elas importantes, mais fácil ain-· 
da quando se trata do nuvo papel do Estaóo na eco
nomia, também importante. E por que não a reforma 
do Sistema Financeiro Brasileiro? Por que esse não 
pode ser enfrentado? Em nome de quenl Real pode 
sofrer? Talvez sofra mais se continuarmos com as 
ence;nações, com os véus para encobertar e perma
necer, como tivemos. infelizmente, por dez anos, au
ditores privados, Banco Central público sem desco-~ 
brir a verdadeira fábrica de moeda falsa que era o 
BancO Nacional. Talvez o Sr. Clarimundo não seja ne
nhum gênio para ter pensado sozinho naquela solução 
de um banco falido dar lucro com balanço fiCticio. 

Nós não podemos pensar neste Sistema Fi
nanceiro depois dos escândalos do Banco Econômi
co, e não apenas do Banco Nacional; da irresponsa
bilidade dos administradores públicos do Banerj e do 
Banespa e de tantos outros. A fé pública estava ating~ 
da. Cabia a éste Governo - e é preciso que se diga 
com todas as letras - e era importante que a liderança 
do Governo assim o fizesse: Fernando Henrique Car
doso não tem diretamente nenhuma nculação com ne
nhum desses ilícitos e com essa corrupção; talvez até 
tenha sido o seu governo o que mais expôs essas fra
turas e essas entranhas. Entretanto, não teve a cora
gem de lhe dar continuidade. Está se utilizando de 
algo que um democrata não poderia utilizar: está aqui 
querendo impedir o exercício das minorias. 
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Hoje de manhã, discuUu-se muito, fazendo his
tória, lendo o que foi o parecer, o- discurSO~- o- que foi 
a defesa, o que significou a CPI da Corrupção do 
governo de V. Ex'-, Presidente deste Senado. t: mui
to cedo para se fazer história. Talvez possamos ler, 
mas devemos ter muito cuidado, até porque os auto
res e atares - e eu jã disse isso hoje pela manhã -
estão aqui ainda presentes, talvez serido atares, 
mais atares da encenação, alguns autores tamhém. 

Mas nós temos que imaginar que, no futuro, ai-
. guém vai dizer que este Senado impediu, pela deci

são de uma maioria eventual, o exercício protunda
mente democrático de as minorias fiscalizarem o Po
der Público no Congresso, no Parlamento. Uma 
maioria aqui vai querer arquivar aquilo que constitu
cionalmente estava constituído - e me permito, por
que não gosto de participar de encenação -, e que 
nao sei_se foi ainda instalado. u 

E aqueles que participaram hoje à tarde têm 
que dizer se estavam participando de algo sério. t: 
importante dizer que esta Casa não pode dar lugar a 
algo que engane a opinião pública. Se não se quer 
CPI, usando da olência de umÇI maioria; aja como 
fez o PE'L e o PSDB: com uma olência explíCita -e 
nós aí admitimos. Mas não se use de subterfúgio, 
não se faça encenação de algo que não é verdadei
ro, até para que possamos ter o respeito da opinião 
pública. t: fundamental tê-lo, inclusive o Pre_sidente 
da República deve estar consciente que respeito 
teve e ainda tem, mas se. continuar dessa forma 
pode perdê-lo. Para que não percam éssa instituição .. 
e a democracia brasileira, é fundamental que a CP! 
se instale efetivamente. Por isso, votamos contra o 
parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero 
pedir a colaboração do Plenário, mas antes eu gos
taria de lembrar que, com uma antecedência de cer
ca de nte dias, votamos a realização de uma sessão 
solene, em homenagem aos trinta anos do PMDB, a 
realizar-se às 17 horas. De maneira que eu pediria a 
colaboração de V. Ex's para que pUdéssemos não 
tomar impossível-a realização deste sessão, embora 
com atraso. __ . 

Com a palavra o Senador Pedro Simon, para en
caminhar a votação. S. Ex'- dispõE! de cinco minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar a votação. Sem resão do orador.) - Sr. Presi
dente, sou um dos oradores da sessão em homena
gem aos trinta anos do PMDB e, po.r isso, fico satis
feito em poder falar agora. _ 

Vamos ser claro, com todas as letras. Este 
Congresso ve hoje um dos momentos mais graves 

de sua existência t: claro que não voo falar na épo
ca do regime militar, quando fecharam esta Casa, 
cercaram-na de tropas, cassaram mandatos, man
daram o nosso querido Fernando Henrique Cardoso 
para o exílio, -tiraram-lhe a cátedra na universidade. 
Quanta coisa foi feita em nome- do arbítrio! Contra 
isso nós lutamos, contra isso nós resis1imos para 
restabelecer a democracia E hoje a temos, graças a 
Deus. 

Ora, Sr. Presidente, é um princípio universal da 
democracia o direito que a minoria tem de poder 
criar uma Comissão PMamentar de Inquérito. No_ 
mundo inteiro, essa éa essência da democracia. A 
maioria vota, a maioria decide. A minoria não pode 
fazer absolutamente nada. Na CPI, ela não tem 
maioria. Não pode convocar, não pode votar, não 
pode fazer nada; só pode criar e desenvolver suas 
atidades, Sr. Presidente. 

Hoje, esta Casa vai votar o término de um prin
. cípio sagrado. Hoje, sem tropa-militar, sem chamar 
general nenhum, sem absolutamente nada, esta 
Casa vai dizer: terminou o direito da minoria pedir 
CPI. Ela foi pedida no governo de V. Ex•, no gover
no do Sr. Collor- e ele caiu -, como também ela foi 
pedida no governo do Sr. Itamar, e nunca impediram 
que essas CPis funcionassem, Sr. Presidente. _ 

Custa-me crer que o Governo honrado do Sr. 
Fernando Henrique Cardoso, contra o qual não te
mos _nada - não até agora uma palavra envolvendo 
nem o Sr. Fernando Henrique nem ninguém do seu 
Governo - vã impedir a instalação desta CPI. Pelo 
contrãrio, Sua Excelência. acentuou a questão- fruto 
do trabalho de seu Governo - de a inflação ter baixa
do. O problema parece que vem de longa data e 
Sua Excelênci1J. tem o mérito de tê-lo exposto. Po
rém, não pode agora colocã-lo em baixo do tapete. 
Não pode porque o Governo ou tem ética ou não 
tem ética, ou tem seriedade ou não ·tem seriedade; 
ou ele vem para cumprir a lei ou não vem para cum
prir a lei. Usã-la só quandónos interessa, Sr. Presi
dente? 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso foi aquele 
valente Líder do PMDB quando V. Ex'- era o Presi
dente, e agora vem dizer que não pode ser instalada 
a CPI porque não hã fato concreto que a jUstifique. 

Sr. Presidente, na CPI contra V. Ex'-, o fato 
concreto eram as questões generalizadas das no
meações e a licenciatura das verlbas. Na CPI do Sr. 
Collor, o que haa de concreto eram as graves de
núncias do seu irmão Pedro Collor à resta Veja, 
além de ter feito uma série de gravações com rela
ção ao Sr. PC Farias, que nem era autoridade. Com 
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relação ao Orçamento, o que tinha de fato concreto 
era um cidadão acusado de ter assass•nado a sua 
mulher, que foi para a resta e denunciou parlamen
tares genericamente. Agora, não !em fato concreto, 
mas na cadeia está o ce-Presidente do Banco Na
cional. Não tem fato concreto, mas o Banco Central 
colocou R$5 bilhões no Banco Nacional; não tem 
fato concreto, mas o Senhor Presidente da Repúbli
ca criou uma medida prosória a)Jrindo os cofres do 
Banco Central aos bancos particulares. 

Não há fato concreto. Sr. Presidente! Que pia
da tão grotesca! Seria muito melhor dizer que vota
rão. contra por mil outras razões, menos esta É ridi
cularizar. 

A partir do Senado Federal, qualquer prefeito 
do interior que tenha maioria na Câmara de Verea
dores, não mais instaurará CPis; qualquer governa
dor, tendo maioria na Assembléia Legislativa, pode
rá também· impedir a instalação de uma CPI. 

Se meu querido José lgnácio Ferreira, que foi o 
Presidente da Comissão contra V. Ex" - e não tinha 
nada de fato concreto - aceitou e foi Presidente da 
CPI - vem agora dizer que R$5 bilhões desaparece
ram, que hf!a ,650 contas-fantasmas durante dez 
anos - dez anos! - e o Banco Central não sabia? E 
ninguém sabia? 

Não há fato real. Fato real é pegar às quatro da 
madrugada e o cidadão botar a mão no dólar e botar 
a mão no bolso. 

Não tem isso, Sr. Presidente. Ná verdade, isso 
não tem. 

Meu amigo Fernando Henrique, olha mais tuas 
origens. Olha para o Covas, para o Richa, olha para. 
o Scalco, olha para aqueles que lutaram contigo. 
Pode ser feita uma aliança de sustentação, mas 
essa aliança não pode te atingir na tua dignidade, 
Senhor Fernando Henrique Cardoso. Tu tens uma: 
biografia, és um homem de bem. O Brasil confia 

- em ti, a Nação está do teu lado. Se tiveres que lu
tar para impor o Plano Real, estamos do teu lado. 
Mas não preciSas abdicar do teu caráter, do teu 
nome, da tua história. Do teu lado pode ter gente 
que está acostumada com isso, não há nenhuma 
novidade. 

O querido Senador Hugo Napoleão falou hoje 
em fato determinado. E fala com autoridade. Porque 
ele e o PFL foram contra todos aqui. É verdade. Go
verno, sempre Governo, contra todos. Mas esse não 
é o Fernando Henrique. O Fernando Henrique não é 
o PFL, não é o Sr. Hugo Napoleão. O Fernando 
Henrique tem história, biografia, dignidade. É um ho
mem em que o Brasil e a América confiam. 

Não faça isso. Presidente, há que se respeitar. 
E respeitar é ser digno do seu passado e não dos 
aliados de última hora, que alteram conforme o r..J· 
menta. . 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra, pois-fui citado nominalmente: 

O SR. PRESIDENTE ( José Samey) - Tem V. 
Ex• a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Para uma . 
explicação pessoal. Sem resão do orador.) - Sr. Pre
sidente, eu gostaria apenas de dizer ao Senador Pe
dro Simon que ele não foi. como fui, advàgad() de 
preso político, que ele não estava nas masmorras, 
nem nas prisões quando eu estava, que fui Ministro 
deste País três vezes, que fui Governador c:lo meu 
Estado, o querido Estado do Piauí, que sou líder do 
PFL, Partido do qual fui duas vezes Presidente, e 
que o PFL, por minhas mãos, esteve duas vezes 
contra o Governo. S. Ex" não conhece história é não 
pode ser comparado com o grande Presidente da 
República que temos. 

Não me venha de borzeguins ao leito, Sena-
dor. Eu não admito e não aceito! . 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Continua 
o encaminhamento de votação. · · 

Com a palavra o Senador Sebastião Rocha. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - (PDT-AP. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente: 
em primeiro lugar, quebrando uma norma protocolar 
da Casa, não vou dirigir-me à maioria dos Senado
res desta Casa porque ela está surda, não ouve o 
apelo da NaçãÕ e não respeita os direitos da mino
ria. Então, vou dirigir-_me a V. Ex", à minoria dos Se
nadores. na Casa e à Nação brasileira, que está 
atenta à ação e à posição de cada um dos Senado
res presentes hoje nesta sessão. 

Em segundo lugar, que minhas palavras não 
sejam tomadas como ofensa, porque estimo todos 
os Senadores e minhas observaçães são sobre o 
processo e não sobre a atitude individual de qual., 
quer Senador. Mas vou dar à maioria, Sr. Presiden
te, o mesmo tratamento que a maioria está dando à 
Nação. E a maioria merece, portento, nesse momen
to, ser tratada com rigor e com rudeza, porque é 
dessa forma que está tratando a Nação brasileira 
Está ludibriando a Nação brasileira. Ora, querer in
vocar estado de direito para arquivar um requeri
mento que todos nós sabemos, qualquer jurista sabe 
que tem amparo constitucional. 

A primeira lição que aprendi nesta Casa, Sr. 
Presidente, é que aqui não prevalece o estado de di
reito. Aqui não prevalecem os conhecimentos jurídi-
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cos; aqui, esse conhecimento é como suc;o de laran
ja. para tratamento de aids: aqui prevalece o rolo 
compressor; aqui prevalece a vontade da maioria. 

Então. Sr. Presidente, não me sinto em condi
ções de votar esse recurso nesta .tarde. Estamos vo-. 
!ando uma violência à Constituição. ao Regimento 
Interno do Senado e todos os Senadores sabem dis
so. O Senado brasileiro está tomando .uma posição 
politica e não JUrídica. Juridicamente podemos dis
cutir isso no Supremo Tribunal, posteriormente. Mas 
pela manhã. na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania·- e.é bom que a maioria não ludibrie a Nação 
não, é bom que fique claro - foi postura política, a maio
ria decidiu à revelia de qualquer amparo constttu:;iorial 
ou regimental. A maioria, pelos poderes que tem, deci
diu pelo arquivamento ·do requerimento de CPI na Co
missão de Constituição. Justiça e Cidadania 

Há muito tempo estou com espírito prepárado 
para que o resultado aqui no Plenário não seja dife
rente. Mais uma vez vai prevalecer a ditadura da 
maioria nesta Casa. 

Mas que não se venha a enganar a Nação bra
sileira, que se diga que o Presidente da República -
já que a maioria está surda -, usando de gestos e 
acenos. convenceu a maioría a arquivar a CPI. En
tão, o povo brasileiro fica sabendo claramente que 
foi uma -vontade do Presidente que foi acatada pela 
maioria. É legítimo no processo democrático que vi
vemos, mas não é legítimo enganar o povo brasilei
ro. E o que a maioria está fazendo neste momento é 
enganar o povo brasileiro, por levantar essa tese do 
estado de direito, que nunca foi respeitada aqui no 
Senado. 

E quantas vezes o Presidente vetou dispositi
vos· votados no Senado da República ou no Con
gresso Nacional, sob o arglimento de serem inc;ons
titucionais? Quantas matérias aqui já não foram vo
tadas, sendo inconstitucionais, mas porque atendem 

. os interesses políticos da maioria qué vota? Agora 
estamos diante de mais um episódio dessa nature
za. Pela primeira \leZ na História do Senado, ou do 
Congresso. um r~uerimento para criação da CPI 
está sendo votado. O resumo disso tudo é o artifício 
que a maioria usou, atropelando o Regimento Inter
no, P'!'ra votar o requerimento. de constituição de 
CPI. E isto que estamos vendo aqui: os Senadores 
vão dizer se aprovam ou rejeitam o requerimento 
para constituir uma C PI. 

Ora, sabemos que o art. 58, § 3"-, da Constitui
ção diz que não precisa de votação do requerimen
to, basta uma manifestação de 1/3 do Senado ou do 
Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, a minha proposta é bastante 
concreta aos Líderes dos Partidos que apóiam a 
CPI, para que façamos obstnução. que não possa
mos nos submeter a esse momento ridículo de votar 
urna matéria inteiramente inconstitucional. superada 
de todas as formas. do ponto de vista do Direito. e 
que a maioria invoca esse estado de direito para, 
mais .uma vez, passar o rolo compressor, esmagar a 
minoria e. o que é mais perigoso. esmagar o Con
gresso Nacional. O Presidente sabe disso. Sua Ex
celência sabe que desse episódio sai desgastado o 
Senado da República, mas não se importa com isso, 
porque, entre os seus conselheiros. estão aqueles 
que estão insinuando, inclusive, a volta da ditadura 
para poder o Presidente.administrar o País. 

Esta a minha manifestação, Sr. Presidente, pe
dindo o apoio do líder Jader Barbalho e dos Líderes 
dos demais Partidos: Senador Eduardo Suplicy, a 
minha Líder, Senadora Júnia Marise, para que pos
samos obstnuir esse processo, obs1ruir a votação e 

.nos .negarmos a votar isso que é uma violência à 
Constituição e ao Regimento Interno. do Sel]ado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. . 
O Sfl. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo 

a palavra à Senadora Marina Silva para encaminhar 
a votação. . 

A ilus1re colega dispõe de cinco minutos. 
A SRA. MARINA S1LVA - Peço permissão 

paia falar sentada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• a 

tem. 
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para encami

nhar. Sem revisão da oradora.) -Depois da brilhante 
intervenção do Senador Pedro Simon. e de haver 
elencado os fatos que constituem o -objeto dessa 
CP I, vou me eximir de falar sobre eles, porque o que 
está sendo colocado pela maioria é que não há um 
fato determinado. E os argumentos colocados, e o 
próprio requerimento feito pelo Senador Antonio 
Carlos. Valadares elencou inúmeros fatoS, que não 
precisariam. sequer, de toda essa discussão, se as 
pessoas aqui estivessem preocupadas em. cumprir o 
Regimento_ desta Casa e a Constituição. 

Infelizmente. o que-tenho observado aqui é que 
o Regimento e a Constituição funcionam de acordo 
com os interesses da maioria e, nesse caso leia-se 
maioria: Governo. Se ao Governo interessa uma deter
minada decisão, então prevalecem o _Regimel]lo Inter-
no e a Constituição. Se não há interesse, pisa-se· so- -· 
bre a Constituição e se cria, aqui, o rolo compressor. 

Quando se diz que devem ser preservados o 
interesse e o direito da minoria de instalar a CPI, a 
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própria Constituição estabelece que 1/3 instalaria a 
CPI. lnfefiimente não está acontecendo, pois está 
maculando 8 ação deste Parlamento, porque inúme
ras CPis já foram criadas com menos fatos elenca
dos, com menos peças para se comprovar o tal do 
objeto determinado. · 

Então, Sr. Presidente, como uma forma de re
gistrar aqui o meu protesto por essa situação e pela 
arrogância daqueles que acham que podem passar 
por cima da lei, pelo simples fato de serem maioria, 
eu gostaria de, não com o mesmo brilho e a mesma 
graça, fazer uma paródia ao que foi os versos ditos 
pelo Senador Ronaldo Cunha Lill1a, que colocava 
aqui os versos do Maiakovski: 

No primeiro· dia eles interpretam o Regimento 
Interno de acmdo com o seu bei:Prazer. 

No segundo, eles ignoram o Código Civil e o 
Código Penal. ' -

No terceiro, eles pegam a Constituição e en
fiam na·nossa boca e nos- fazem engoli-la sem água .. 

t: isso· que está . acontecendo aqui. Pisam no 
Regimento Interno, desconhecem as leis deste País
e instituem a ditadura da conivência com tudo que 
há de errado. porque apelarpara a estabilização do 
Real. a fim de justificar a ausência de· uma .CPI para 
apurar todos esses escândalos é fazer com. que 
aqueles que estão imbuídos.do verdadeiro propósito 
de defender os. interesses da Nação fiquem como se 
fossem os algozes, que não querem a estabilização 
económica e a melhoria do povo brasileiro. 

Pelo contrário, a estabilização que se está pro
pondo, aqui, é a de estabilizar também a corrupção 
e uma relação promísCt!_a enb:e o .Sistema Financeiro 
e aqueles que estão no Governo e não têm inte.res
se em fazer essas investigações. 

O SR. PRÉSIDENTE (José Samey. Fazendo· 
soar a campainha) - Consulto o Plenário sobre a 
prorrogação da sessão por' 60' minutos, j1ara _con
cluirmos a Ordem do Dia, arria wiz que, depois da 
apreciação dessa matéria, haverá outra erri regime 
de urgência. Se :não fizermos a võtação hoje, tere
mos de transtorniar·a sessão·de amanhã em delibe
rativa, de acordei com o Regiinimto. 

Não havendo objeção do Plenário. a sessão 
está prorrogada por 60 minutos: (Pausa) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a pálayra ao Senador Ademir Andrade. 

·O SR. ADEMIB ANDRADE (PSB-PA. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr->s é Srs; Senadores, a vida tem muito que nos en-

sinar. Um dia descobrirei- e, quem sabe, toda a Na
-ção brasileira - as razões da obstinação; da verda
deira obsessão do Presidente da Repúbllca em obs
taculizar o trabalho de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito. Ninguém as explica. 

Não vejo nenhum dos que aqui falam, nenhum 
dos que pretendem que a CPI não tuncione dizer 
para Nação brasileira por que não querem que ela 
funcione. Não vi o Presidente da República dizer, 
anteontem, no seu depoimento na televisão por que 
não quer que a CPI funcione. O Presidente não diS
s~o porquê. 

Não vi obstinação igual, no Governo de V. Ex&, 
contra a Comissão Parlamentar de Inquérito da Cor
rupção; não vi obstinação igual, no Governo Collor 
de Mello, contra a CPI do PC Farias. · 

O pior de tudo é que o Presidente não explica · 
por que não quer. Para a opinião pública brasileira, 
quem está levando a culpa da CPI não ser instalada 
é V. Ex&, que está na Presidência desta Casa; é o 
Senador Jader Barbalho. Líder do PMDB; é a· Sena
dor Gilberto Miranda, do PMDB; são os Senadores 
do PTB. S. Exªs é que estão sendo acusados e não 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso. • 

Vejam o que diz a Folha de s:Paulo. na sua 
primeira página de hoje. 

"O Presidente Fernando Henrique Car- -
doso vai atender pedidos de políticos para 
barrar a CPI dos Bancos, que iná ao Plenário 
de Senado hoje. 

O maior beneficiado será o Prefeito, 
Paulo Maluf (PPB). São Paulo terá dívida de 
R$ 3,336 bilhões assumida pelo Governa:· 

O Planalto . vai liberar verbas para o 
Maranhão, governado pela filha de José 
Samey (PMDB-AP), Roseana (PFL). 

O Líder do PMDB, Jader Barbalho 
(PA), e o Senador Gilberto Miranda (PMDB
AM) obtiveram compromisso de que a Re~ 
ceita suspenderá investigações sobre eles". 

Vejam berri, Senador Jader Barbalho e Sena
dor Gilberto Miranda, para V. Ei'-s a situação fica 
pior ainda, porque estão atribuindo-lhes a manobra 
para derrubar a 'CPI por questões particulares: Não 
colocam v' Ex"S sequef cama lutadores de verbas 
para os seus Estados. 

Então, os que estão lutando pela CPI são- os 
que estão sendo acusados, por toda imprensa na
cional, de serem contra a CPI. E este Plenário vai 
comprometer o Presidente José Samey diante da 
opinião pública. Vai comprometer Jader Barbalho e 
Gilberto Miranda. Vai comprometer o PMDB intei~o. 
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Não consigo entendert O PMDB reuniu ontem 
a sua Bancada. Venceu, por votação, a maioria a fa
vor da CPI. Não compreendo que os membros de 
um Partido como o PMDB cheguem ao plenário e 
que cada um vote como quer. Onde está o respeito 
pela decisão da maioria? Será que só 0 PT, o PSB, 
os Partidos de esquerda, agem desta forma? É per 
isso talvez que o Brasil não tenha a pelítica que pre
cisa ter. 

Para finalizar, Srs. Senadores, rep~o o que dis
seram o Senador Pedro Simon, o Senador Sebas
tião Rocha e a companheira Marina Silva: o que se 
está fazendo aqui é o maior absurdo a que assisti na 
História deste País. 

· Já tive mu~as decepções neste Senado Fede
ral. Talvez hoje venha a ter a maior de todas elas. O 
que se está fazendo aqui é algo inominável. É algo 
que não se pode fazer. É um desrespeito à Históiía, 
à História deste Pais, à História das nossas Consti
tuições, à História deste Senado Federal, que desde 
o início da sua existência perrnttiu que a: minoria ti
vesse o direito de estabelecer uma ComiSsão Partac 
mentar de Inquérito para investigar fosse o que fos-
se. 

O Senado, hoje, está querendo acabar com 
isso. Isso é uma mácula na sua História Tenho cer
teza de que em toda a sua História jamais hQuve 
uma decisão como essa. Jamais! Jamais! 

· Sr. Presidente, só restaremos nós do PSB, o 
PT, o PDT. E queremos· convidar ao,PMDB para as
sinar conosco os recursos que faremos ao Supremo 
Tribunal Federal. se for mantida aqui a decisão de 
acabar-se com a COmiSsão Parlamentar de Inquéri
to. 

Espero que os Srs. Partamenfares analisem 
profundamente a decisão que vão tomar. O Presi
dente Fernando Henrique Cardoso está escondendo 
alguma coisa, mas "pagam o pato" pelo que Sua Ex
celência está escondendo aqueles que estão hoje 
neste Senado Federal. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
como meu nome "foi c~o pelo Senador Ademir An
drade, peço a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Jâ con
cedi a outros Senadores a palavra para uma explica- . 
ção pessoal. Para guardar coerência, concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jader Bartbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMOB-PA. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão. do orador) -
Sr. Presidente, Sr"s e Ses. Senadores, em primeiro 
lugar, lamento profundamente que, numa discussão 
desta importância, o Senador Ademir Andrade apro-

veite para dar destaque ao noticiário - o que traduz 
apenas um sentimento menor, de política provincia
na -durante o debate no Senado Federal. 

Lamento . profundamente porque o Senador 
· Ademir Andrade foi minha cria política. E lamento 

__ que S. E~ não tenha aprendido que este não é o lu
- gar adequado para aproveitar-se de ocasião tão im

portante e exper um colega seu de representação. 
Mas, Senador Ademir Andrade, em vez de prec 

judicar a minha imagem, V. Exª me dá a oportunida
de, neste momento, de tratar de assunto em relação 
ao qual não me sentia muito à vontade. Político de 
longo curso, estou acostumado às cutucadas da im
prensa. nota plantada aqui e acolá. E. evidentemen
te, brigar com banqueiro. que é dos maiores clientes 
da mídia nacional, é profundamente perigoso, no mí
nimo incómodo. Então, é muito natural que; aqui e 
ali. qüem está acostumado nesse jogo tenha que en-
Irar nesse corredor polonês e pagar o preço por ele. 

_ Essa matéria, Sr. Presidente, foi püblicada per 
um grande jornal deste País. como "é a Folha de 
S.Paulo, um grande jornal, um dos jornais mais res
peitados deste País, a auem a democracia brasileira 
deve muito, pela sua resistência cívica em mQmen
tos da maior importância. Aliás, não foi só a Folha 
de S. Paulo. Também outros jornais, que têm servi
ços prestados à democracia, por raz<ies das mais di
versas, para defender interesses de boa ou de má
fé, tentaram desmoralizar Uderanças políticas envol
vidas· nesse processo. 

A ofensa não é aos Senadores acusados de 
eStarem aluando nesse processo. A ofensa é tam
bém ao Presidente da República A ofensaé ao Pre
sidente, perque um Presidente da República que 
dissesse a um Senador da República que iria usar o 
Fisco. impedir a·Fisco de agir ou mandar o FiSco pa
rar. seria um corrupto. E a Folha de S.Paulo teria 
colocado na primeira página que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso é um corrupto. Um Presi
dente da República que tivesse dito a um Senador 
da República que tem ·um relatório, um documento 
que pode lhe causar problemas e que condiciona 
dessa forma seria um corrupto, Sr. Presidente. 

Quero, Sr. Presidente do Senado, em nome da 
verdade, dizer que não ou1ii, em TTl()mento algum, do 
Presidente da República sequer insinuações. E 
mais: no dia em que cheguei, imediatamente, em 
nome do PMDB, apresentei os nomes para a consti
tuição da CPL Registrado no meu gabinete estava 
um telefonema do Presidente da República Atendi 
ao chamado do Presidente e disse a SÚa Excelência 
sobre o tema da minha discordância. Reafirmei que 
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a Comissão Parlamentar de Inquérito havia sido 
criada de acordo com a Constituição e que seria um 
sério precedente para as Assembléias Legislativas, 
para as Gamaras Municipais, para a democracia 
brasileira eliminar um direito efetivo da minoria. Res
pondi também ao Presidente que a petição está sim, 
bem estruturada e repeti o que afirmei hoje na ComiS
são de Constituição, Justiça e Cidadania, ou seja, que 
há fato determinado; é claro o requerimento. 

Devo lhe dizer. por dever de lealdade, que nun
ca me faltou no relacionamento nem' com ele. nem 
com ninguém. Falei ao Presidente sobre o meu pon
to de vista. 

Este esclarecimento é importante para a Casa 
e não apenas para mim. 

Esse jogo do abala vem de longe. Fui do Gru- · 
po Autêntico, na época da ditailura. Não tive medo 
de AJ-5 e não será agora, por meio de expedientes 
desta natureza, financiados seguramente por ban
queiros desonestos deste País, que vão me acuar, 
Sr. Presidente; 

Disse ao Presidente isso, e Sua Excelência me 
ponderou das implicações e dos problemas que es
sas questões poderiam .causar para o mercado fi-
nanceiro. . . . 

No dia seguinte, com a presença dos Senado
res Hugo Napoleão,· Elcio Alvares, Romeu Tuma, 
Sérgio Machado e Valmir Campelo, quando o Presi

. dente pediu-nos, ontem à tarde, que reuníssemos as 
nossas Bancadas, porque o Governo precisava dis
so, eu disse ao Presidente: "Senhor Presidente, per
mita-me que relate aos Colegas aqui presentes a 
nossa conversa de ontem .à noite". Foi ou não foi? 
(Pausa) · 

Sua Excelência confirmou, sem reparos, que 
eu havia rel.stado todas as-implicações de natureza 
juridico-{X)nstitucional, que eu iria ficar procurando 
saber como o Relator iria encontrar razões para jus-

- ti ficar o arquivamento desta CP I. · 
Voltei de lá, Sr. Presidente, por dever de fun

ção. Por esse Çever, _reurii .9 meu Partido, porque 
não sou dono.da·Bancada. E a Bancada decidiu, por 
maioria, que deveríamos estar presentes na CPI. E 
estamos presentes na CP!. 

Portanto, Sr. Presidente, é injusto comigo e, 
acima de tudo, injusto com o Presidente da Repúbli
ca, a quem se insinua ser um corrupto, o que está 
publicado em alguns jornais. 

E, Senador Ademir Andrade, dispenso de V. 
Ex" qualquer orientação. V. Ex" não é a pessoa ade
quada para dar a mim ou a qualquer outra pessoa, 
neste plenário ou fora dele, orientação política 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Sr. Presidente, 
tendo sido citado, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Exª 
tem a palavra por cinco minutos. para uma explica
ção pessoal. 

Pediria aos Srs. Senadores que observassem 
o Regimemto Interno de modo que pudéssemos con
cluir os nossos trabalhos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-MA. 
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é la
mentável a atitude do Senador Ademir Andrade de 
falar baseado em notícias de jornal. _ 

Como Senaçior da República, em nenhum mo-
- menta, tentei trazer a esta Casa problemas das mi

nhas empresas ou próblemas do Fisco-para com a 
minha pessoa tisica. Não os levei ao meu Líder, ao 
Presidente do Senado e nem à Bancada que ontem 
se reuniu e cuja votação - dez a dez - foi desempa
tada pelo voto do Presidente do Senado. 

. Todavia, aproveito este momento, depois de ter 
enviado hoje, na parte da tarde, uma carta ao jornal Fo
lha de S. Paulo, para trazer ao conhecimerito desta 
Casa o que o Governo democrátii:lo, honesto, sério e di
reito de Fernando Henrique Cardoso faz a um Senador 
da República: tenta intimidar na hora da votação do Rro
jeto SIVAM e no momento da criação de uma CP!. 

Terça-feira. dia 19.- das 9h às 15h, chegaram 
às minhas empresas, no Estado· do Amazonas, qua
tro fiscais de São Paulo, quatro fiscais de Manaus, o 
Chefe da Inteligência da Receita Federal. Sr. Sato
chi Sander, o Coordenador da Receita Federal e 
mais uma fiscal da Receita Federal de Belém do 
Pará, enviados pela Receita Federal. 

Sabem o·que esses'senhores fizeram? Vou ler 
para que todos tomem conhecimento. Nã0 trouxe 
aos senhores o problema. O problema é meu, de mi
nhas empresas. Mas agora, Senador Ademir Andra
de, V. Exª vai olNir. Se tivesse me perguntado anc 
tes, eu teria lhe dito e V. Ex" não precisaria passar a 
vergonha que vai passar ágora. 

15/01/96', sexta-feirá, 9h15min. FiscalizaÇão 
geral na Videosom, pedindo treze itens; · 

15/01/96, sexta-feirá, 9h15min. FiscaliÚ1ção na . 
TC! do Amazonas, com onze fiscais. · 

19/03/96, terva,-feira', 14h. Fiscalização geral na 
TC! Componentes, pedindo 32 itens; 

19/03/96, terça-feirá. 1 Oh30min. Fiscalização 
na Vidoosom da Amazônia, pedindo 32 itens; 

Sexta-feira, 9h15min e 15h. Fiscalização na Mu~ 
tidata, sociedade com a Olivetti, pedindo 18 itens; 



00256 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

19/03/96, terça-feira, 13h15min. Fiscalização Esta questão que estã sendo decidida na tarde . 
na Multidata Eletrônica, pedindo 32 itens; e na noite de hoje envolveu todo o Brasil, ·seja atra-

19/03/96, terça-feira. Fiscalização na Videosom vés dos debates, dos noticiários de rádio, televisão e 
Componentes, pedindo 22 itens; jornal, dando a cada um uma dimensão de espaço 

19/03/96, terça-feira, 14h55min. Fiscalização dentro do hemisfério das suas ocupações e do seu 
na Universal Componentes, pedindo 22 itens; trabalho. 

19/03/96, terça-feira, 1511. Fiscalização na Ceia- O Governo do Presidente Fernando Henriqué 
tiva Industrial. pedindo 24 itens; Cardoso- e há pouco o próprio Líder Jader Barbalho 

19/03196, terça-feira, 15h. Fiscalização na Re- afirmava o que é verdadeiro -. em todos os momen-
profax, pedindo 24 itens. . . tos, desde sua_ posse, tem lido uma preocupação 

Não trago problema de minhas empresas para constante do diálogo aberto. com reiteradas coloca-
o Senado da República, mas parece que o Governo ções do Presidente, fala.ndo que seu Governo quer 
Federal tenta usar a fiscalização para intimidar um tudo transparente e não teme qualquer tipo de pro-
senador da República. Só para V. EX"s terem conhe- cedimento investigatório, porque compete a ele as 
cimento, Srs. Senadores. . .. ·- . iniciativas para saneac vários setores, inclusive e 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Sr. Presidente, fui principalmente, o setor ligado ao Sistema Financeiro 
citado. . . Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não, V. Se atentarmos bem para todos esses episódios 
Exª foi quem citou. que envolveram, de uma forma ou de outra, o Siste-

0 SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, ma Financeiro nacional, verificaremos que foi a ação 
só para terminar, quero deixar claro também que permanente do Banco Central que permitiif que ti-
fontes da imprensa informaram que foi um deputado véssemos toda essa visão de uma sistema que esta-
do PTB quem lig-ou para a Folha de S. Paulo, no fi- va claudicante e precisava de medidas corretivas. 
nal da noite, falando que eu e o Senador Jader Bar- Houve no País um fenômeno que, hoje, trans- .. 
balho tínhamos feito esta troca. formou-se no patrimônio de todos nós: o Plano de -

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Présidente, Estabilização Econômica, fazendo com que os brasí-
apenas li uma reportagem. Não fiz acusação aqui a leiros se afastassem do fantasma inflacionário é voi' 
ninguém. EntrSJtanto, fui chamado de cria e foi dito tassem aos tempos de antigamente, quando as ta-
que eu passaria vergonha neste plenário. mílías mais modestas podiam elaborar o seu orça-

Peço que V. Exª me conceda a palavra, à seme- m·ento. No momento em que desapareceu a infta-
lhança do que vem fazendo com lodos OS. putros. Res- ção, alguns reflexos se fizeram mais intensos. Aque-
peito todos aqui e tenho o direito d;; me manifestar. les que administram ã cbiSa publica sabem mutto bem 

o SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Senador que a prática orçamentária tomou-se mais difícil. 
Ademir Andrade, de acordo com o Regimento, so- Por outro lado, a inflação também permitiu que 
mente dois oradores podem usar da palavra para· ninguém pudesse mais maquiar balanços, que frau-
uma explicação pessoal durante a votação de qual- des não pudessem ser cometidas, tanto em bancos . 
quer matéria. como em qualquer outro tipo de instituição. O Real, 

Após a OrCiem do Dia, V. Ex• pOderá falar na veidade, foi o grande instrumento saneador do 
. como líder. sistema econômico brasileiro. 

A Presidência solicita ao Plenárip que o debate o Presidente F<lm$11do Henrique Cardoso, cul-
seJa mantido, mesmo nos momentos mrus difíceis, .tivando o diálogo, reitera permanentemente uma Ira-
no nível de que a Casa necessita, para que o Brasil dição de estadista. de democrata e, sobretudo, de 
possa reaimente avaliar e reavaliar a situação e o um homem que ilustrou o Plenário desta Casa 
pr~blema que estamos votando. o Governo de Fernando Henrique Card.oso, 

Concedo a palavra ao eminente Líder do Go- . com o qual tenho o orgulho de colaborar como seu 
vemo, Senador Elcio Alvares, para encaminhar avo- Líder, está· destinado a marcar, neste País, uma 
tação. nova etapa de desenvolvimento, de j~tiça social e, 

O. SR. ELClO ALVARES (PFL-ES. Para enca- acima de tudo. fazendo com que os menos favoreci-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre- dos incluam-se dentro de um contexto de vida me" ~-
Slder.te, SI% e Srs. Senadores. após ter ouvido 09m lhor. 
toda a atenção os debates que aqui se realizarrum, É assim, Sr. Presidente; que hoje comparece- · 
julguei do )J'leu dever falar como Líder do Governo.· . mos aqui. Tivemos, desde o primeiro momento, a 
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coragem de dizer que éramos contrários à Comi5são 
Parlamentar de Inquérito, por entender que esse ins
trumerrlo prejudicaria o projeto das reformas, como 
também atingiria fundamentalmente a credibilidade 
do Brasil, principalmente - torno a repetir-, da ima
gem que estamos criando no exterior e da qual o 
Presidente da República tem sido um agente ativo, 
levando sempre uma palavra de otimismo. 

Falei que a CPI era desnecessária nesta oca
sião, porque o Governo, em momento algum, se per
deu na investigação séria dos fatos. E as primeiras 
notícias-crimes já foram encaminhadas ao Ministério 
Público para que tomem providências necessárias e 
dêem o seguimento penal que o caso requer. 

Há de se dizer também - para que ninguém 
desconheça - àqueles que, como eu, já viveram a 
sistemática da Comissão Parlamentar de Inquérito, 
que nós investigamos. apuramoS os fatOs deterniina
dos, mas, num dado instante, essas conclusões são 
encaminhadas ao Ministério Público. O Governo 
está abreviando isso tudo com seriedade. E essa see ~ 
riedade ganha aval exatamente na figura de estadis
ta de Fernando Henrique Cardoso, que é um Presi
dente que tem história. Ninguém pode discutir a sua 
honestidade, a sua trajetória de vida, porque os 
exemplos que colheu, ao longo de uma vida pública 
notável, credenciaram-no para assumir a Presidên
cia da República numa das votações mais expressi
·vas deste País, e acima cte tudo, cumprindo um dos 
programas que considero mais salutares para a sal
vaguarda dos interesses sociais e econômicos do 
País. 

Portanto, ninguém tenha dúvida, o Governo de 
Fernando Henrique não~vai acobertar qualquer tipo 
de coisa que aterrle contra a ética, contra a morali
dade e contra a honestidade. O Presiderrle é impe' 
rativo nesse ponto. E não há um Senador neste plee 
nário que não tenha ouvido de Sua Excelência essa 
palavra afirmativa de respeitabilidade à coisa pública 
e, acima de tudo, o exercício permanente das nor
mas de probidad.e. .. 

Assim, eminentes Senadores, respeitando o 
pensamenio ·de todos os meus colegas, quero di
zer que teinos, neste momento, a noção exala de 

_ que defendemos uma posição legitimamerrle sus
tentável. 

A questão de ordem suscitada pelo eminerrle 
Senador Hugo Napoleão teve, de parte do Senador 
José lgnácio - jurisconsulto que honra o Espírito 
Santo, advogado corno eu, que, freqüentando o fó
rum, alteou-se através do brilhantismo dos seus no
táveis trabalhos jurídicos -, a ratificação de todos 

_ aqueles conceitos que tínhamos e produziu um pa-
recer à altura da sua relevância. ~ 

Vamos votar, Sr. Presidente, conscientes da 
nossa posição e do momento que vive o País. Não 
ternos dúvida alguma de que, acima dos interesses 
pessoais, dos interesses - eu diria -, corporativos, há 
o interesse do País, que é o maior de todos. 

Portanto, neste momento, represerrlando o Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
afinmamos publicamente que temos a convicção de 
que o ato que será praticado por nós, por meio do 
exercício do voto, é o verdadeiro ato que atenta aos 
interesses do nosso País. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 
palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - (PT-SP. Para 
encaminhar votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quando nonmal
mente o Governo tem vitórias nesta Casa, observo 
que os Senadores Elcio Alvares. Hugo Napoleão, 
Sérgio Machado, enfim, os Senadores de· toda a 
base governamental confraternizam-se, sorriem. 
Rco imaginado se hoje terão procedimento igual se, 
por vemura, obtiverem a vitória · 

Gostaria de fazer uma advertência: avalio que 
o sorriso hoje deva ser resguardado, porque, ainda 
amanhã, o Sr. Clarimundo Sanfanna prestará depoi
mento perante a Juíza Marilena Franco, titular da 
1 ~Vara Federal. Será argüido em !unção do pedido 
de prisão preventiva dos Procuradores da República 
Alex Miranda e Artur Gueiros. 

· Será que, perarrle . a Juíza, o Sr. Clarim!Jndo 
Sanfanna dirá tudo o que aconteceu de fato? Será 
que dirá da responsabilidade, não apenas süa, mas 
também dos demais controladores acionistas do 
Banco Nacional, naquilo que reconheceu Cl)mo pro
cedimento indevido?_ Será que dirá todos os diálogos 
havidos entre a Diretoria do Banco Nacional e os Di
retores e responsáveis pela fiscalização do Banco 
Central? Será que, à luz de seu depoimento, não fi-
cará clara a necessidade muito maior da realização 
da Comissão Parlamentar de Inquérito, abrangendo 
toda a complexidade de indagações que se fazem 
indispensáveis? É essa a compreensão e a previsão 
que, conforme avalio, acontecerá 

E o Presiderrle Fernando Henrique, que mobili
zou todos os seus trunfos para convencer a maioria 
- mas não mais de um terço dos Senadores - e im
pedir a realização da CP!, não poderá comemorar, 
com muita alegria, uma eventual decisão favorável 
nos próximos instantes, porque, mais e mais, os la-
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tos estarão ·a demonstrar que, ao co_ntrário daqueles 
que avaliam que a C?l viria deséstabili;;::ar as institui
ções financeiras e prejUdicar o Real, a CPI teria con
dições de fazer - como acreditamos- um diagnóstico 
em profundidade do sistema financeiro; poâeria pro
por a reforma do sistema financeiro e a regulamen
tação do art 192 da Constituição Federal, o que se
ria uma contribuição extraordinária de quê o Sena
do. a vingar o que se está prevendo acontecer_den
tro de instantes, acabará abrindo mão. · 

Gostaria de registrar: não fiquem tão contentes 
os membros da base governamental com a eventual 
decisão de hoje, porque a preocupação que terão 
será gradativamente maior. Poderá ser, nitidamente, 
uma vitória de Pirro. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -ConCedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN (PPB-SC. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, neste Plenário não 
houve, a meu ver, na minha modesta· opinião, no 
encaminhamento desta votação, um esclarecimen
to perfeito dos incidentes da sessão convocada 
para as 14h de hoje para a instalação da denomi~ 
nada CPI dos bancos. 

Não pretendo rememorar todos os incidentes 
que ocorreram até a tarde de ontem. Desejo ape
nas relembrar que anteontem, quando o Senador 
Elcio Alvares encaminhava questão de ordem a 
propósito da constituição da CPI, fiz uma proposi
ção que tinha como objetivo dar ao Senado uma 
alternativa de saída com grandeza e com acordo, 
posto que, a meu ver, constituir a CPI'cbtn 7 dos 
seus 13 devidos integrantes seria uma decisão 
sempre alcançável por recursos regimentais ou ju
diciais. 

As minhas observações resultaram, com a pre
sença do Senador Jader Barbalho, numa interrupção 
por 24h, propiciada por uma decisão do Líder Elcio 
Alvares, que retirou a questão de ordem e permitiu 
que, durànte o dia de ontem, se procurasse deslin
dar a questão do recurso que jã estava na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania 

Mesmo tendo o encargo de presidir a con
ver.ção que o meu Partido realizou ontem e hoje 
aqui em Brasília, tendo sido designado pelo Líder 
Epitacio Cafeteira para integrar a CPI, procurei 
manter-me tão informado quanto possível de todos 
os incidentes que medearam aquela primeira ocor
rência de anteontem, como também de dirigir-me -
depois de conhecer os membros da CPI - ao Se
nador Ronaldo Cunha Lima, na manhã de ontem, 

para pedir-lhe que realizasse uma re(Jnião, ainda 
que informal, com eis 7 membros da CPJ: para que 
discutissemos, serena e Jealmellte, os passos que 
deveríamos dar. · 

Essa reunião chegou a ser eonvoeada ontem, 
ao término das votações - daquelas que implicam a 
retirada dos nossos espectadores (a votação dos 
embaixadores), o Senador Ney Suassuna convoca
va a Bancada do PMDB para uma reuni ao -_que logo 
depois veio a se realizar; imediatamente, o Senador 
Ronaldo Cunha Uma fazia aqui a convocação que 
eu havia solictlado. · 

Deste microfone, pedi a palavra pela o-idem e 
indaguei se aquela nossa reunião ficaria na depen
dência da do PM DB, E foi o que-aconteceu: a do 
PMDB se prolongou e a nossa deixou de oeorrei. 
Cumprindo o compromisso que o meu Partido tinha 
e tem; não tendo subscrito o requerimento da Co
missão Parlamentar de Inquérito; tendo divergên
cias, com relação a seu texto, expostas no primei
ro dia da sua apresentação, particularmente no 
que toca à delimitação do prazo, a partir de 1995, 
para tal investigação, apesar de todas.essas ques
tões secundárias, fui lá, na companhia do Senador 
Epitacio Cafeteira, para cumprir o ·dever. Pretendia 
que a reunião permitisse o debate dessas questõ

, es que estamos agora a tentar resolver. A reunião 
fora iniciada sob a Presidência eventual do -Sena
dor~Ronaldo Cunha Uma; foram· assinaladas as 
presenças de 6 Srs. Senadores; houve a votação, 
com 6 votos, e fui convidado a assumir a Presi
dência da Comissão. 

Assumi a Presidência da reunião e .conclamei 
os companheiros a não apresentarmos fato político 
consumado a partir de então. Fui apoiado por todos 
aqueles que _lã se manifestaram. Creio que agimos 
bem. 

A decisão que será aqui tomada pelo voto do 
Plenário, questionada ou não no Supremo. questio
nada ou não na Justiça, é uma decisão crucial para 
o prosseguimento daquele feito para o qual fomos 
convocados às 14 horas. Esse esclarecimento, Sr. 
Presidente, é do meu dever eomo Senador, como 
Presidente de um Partido e como membro da Co
missão Parlamentar de Inquérito designado pelo 
meu Partido. 

Ao encerrar, quero agradecer a V. Exª pela 
oportunidade, porque o esclarecimento era indispen
sável. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Darcy_Ribeiro. V. Exª pode fa-
lar sentado. · · -
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O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para enca- Como essa gente que ganhou tanto dinheiro com a 

minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inflação ficou pobre e está na miséria? para onde foi 
Sr%. e Ses.-senadores, agradeço ao Presidente o esse dinheiro? 
privilégio de deixar-me falar sentado, .estou com a A situação dos bancos é alguma coisa que in-
caveira carunchada, com os ossos se vitrificando, quieta a Nação. E temos o direjto como Nação e 
então não posso me submeter a esforços maiores, o nós, como Senadores, temos o dever de tentar to-
que para os senhores é tão simples, o de falar de pé. mar pé nesse problema e ver o ·que sucede.· 

Tomei a palavra para fazer uma declaração Por que ter medo da CPI? A CPI acaso pode 
pessoal, a qual me sinto obrigado, em razão do mo- desestabilizar o sistema financeiro? Se pode, é por-
menta que vivemos. Sou amigo do Fernando Henri- que o sistema financeiro está com problemas que 
que Cardoso há décadas, além de ser admirador nós queremos conhecer. Ele não pode ser desesta-
dele; sempre disse que acho um lux.o para qualquer bilizado. Uma nação não pode passar sem um siste-
País ter um homem como Fernando na Presidência ma financeiro confiável. É mais uma razão para que 
da República. · elejamos a CP I. 

Fernando, por sua figura intelectual, sua con- Pode desestabilizar o Governo, como alguns 
· duta pessoal, é pessoa admirável. Lamentavelmen- dizem. Como um Presidente eleno de forma tão 
te, tenho sido obrigado a me opor a Fernando em ra- magnífica pode ser colocado em' risco por uma Co-
zão de que está assumindo posições que não se missão Parlamentar de Inquérito em que ele teria a 
compaginam com sua biografia, uma postura neoli- maioria dos participantes? 
bera!. mitificadora e mistificadora, que toda a im- .• Isso me inquieta. Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
prensa assumiu e continua-se falando, como se tos- Senadores. Isso é que me leva a fazer aqui esta 
se desejável a expectativa geral de que o bolo cres- manifestação. Inquieta-me muito que o .Governo 
ça para depois dividir, o que é uma bobagem. esteja sangrando a si mesmo com esta Comissão, 

Em segundo lugar, a postura de Fernando negando esta Comissão de forma tão veemente, 
Henrique, sectariamente, pró-privatização, penso de forma tão arbitrária, de forma tão vexatória para 
que põe em risco a sociedade brasileira; creio que é todos nós. 
um suicídio. Em função dessas contraposições, te- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
nho que me opor ao Fernando Henrique. 

Mas agora, mais uma vez, o que não me agra
da. Por que o Presidente da República não quer 
essa Comissão Parlamentar de Inquérito? A CP! é 
um instrumento com que contamos. Foi ela que nos 
permitiu ver que Fernando CoHor não podia ser o 
Presidente do Brasil. Foi ela que nos abriu os olhos 
para os anões do Orçamento.· 

Dói-me muito o fato de que esses avanços te
nham sido acidentais. Collor foi visto com objetivida
de por nós, porque o irmão dele teve um dissenti
menta familiar e andou fazendo declarações intem
pestivas. 

Os anões. foram descober!os Só porque uin as' 
sassino louco·queria lançar uma cortina de fumaça 
com respeito ao assassinato de sua mulher. Então, 
não é honroso para nós que tenhamos tomado posi
ções tão importantes em função de acontecimentos 
eventuais. 

Mas agora. agora por quê? Toda a opinião 
pública nacional olha para os jornais vendo o es
cândalo dos bancos. Agora, para surpresa nossa, 
o Banco do Brasil também está quebrado. Como é 
que po<;!e? Os bancos foram os que mais ganharam 
dinheiro, alguns dobrando seu capital em um ano. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a
palavra o Senador Hugo Napoleão, último orador 
inscrito. 

O SR.-HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr: 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, procurarei ser 
sucinto. Não posso, todavia, antes de conhecer do 
resultado da votação que vai seguir-se, deixar de te
cer elogios ao Presidente da minha Casa, o Presi
dente José Samey; pela maneira como se está ha
vendo e como se houve no desenrolar destes traba
lhos. 

E falo como Uder do Partido da Frente Uberal, 
para dizer que, em algumas vezes, a decisão do 
Presidente contrariou pretensões que nós, do PFL, 
julgávamos justas. Em outras as atendeu, mas sem
pre com a imparcialidade de quem já soube bem 
conduzir os destinos da Nação, e agora o faz nesta 
Casa. 

Quero dizer também que o Senador Jader Bar
balho, que de forma tão incisiva, às vezes tão vee
mente, defendeu seus pontos de vista ao contraditar 
os meus, fê-lo sempre de forma lhana, de forma su-
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perior, usando da educação que esta Casa realmen-
te requer. .. 

Sr. Presidente, requeri a questão de ordem 
baseado em dois artigos: o art. 58, § 3" da Consti
tuição Federal, que exige o fato determinado, e o 
art. 145, §~ 12• do Regimento Interno, que exige a 
apresentação de despesas por ocasião do requeri
mento. Essas ·despesas nunca foram apresenta
das. nem discutidas até hoje, mas o Regimento foi 
descumprido. 

· Poderia citar juristas como Moacir Lobo da 
Costa, José Cretella Júnior, Roberto Rosas, enfim, 
uma série deles, todos defendendo o fato determina
do, que não existe. Procurei demonstrar, hoje pela 
manhã, na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, que o requerimento, quando fala em siste
ma financeiro; -·não ·especifica, não clarifica, não 
identifica quais as instituições. 

Temos bancos comerciais, de investimentos, 
sociedade de crédito, financiamento de investimen
tos, sociedade imobiliárias, distribuidoras, socieda
des corretoras de títulos e valores ·mobiliários. Não 
há qualquer especificação. Quando fala em bancos 
não diz se são comerciais, de investimentos ou mui
to menos bancos múltiplos. 

Claro está que a imprensa citou alguns bancos, 
mas durante esse período, embora possamos ter co
nhecido o nome de alguns, não conhecemos outros. 
Não sabemos, por exemplo, em quais bancos de in
vestimentos terá o Banco Central promovido a inter
venção. Não há um fato determinado, como fato de-.
terminado não há na suposta ou na eventual remes
sa de numerário ilegal para estrangeiro, como tam
bém não há nos balanceies chamados fraudados ou 
ilícitos, não há nome, não há especificação, não há 
nada, Sr. Presidente. Não há o fato determinado. E 
defendo isso com convicção. 

E encerro com um conto "Maitre Pathelin", 
um conto da Idade Média francesa a respeito da 
farsa. Pathelin era um advogado e foi a um comer
ciante chamado Guilherme adquirir mantimentos, 
dizendo que o convidaria para jantar em sua casa 
e que o pagaria em seguida. Quando à noite o co
merciante foi à casa dele, lá chegando, a esposa 
disse: "Ele está gravemente doente. Palhelin está 
no leito". E levou Guilherme para vê-lo: "Olhe, está 
até delirando". Ele realmente delirava em vários 
dialetos. 

Em seguida, saindo triste, sem ter recebido seu 
pagamento, Guilherme encontra Thiebãut Thiebaut 
era um pastor de ovelhas. Ao saber da história, dis
se: "Ele também me enganou porque matou e devo-

rou as ovelhas do meu chefe, do meu senhor". O se
nhor dele era, interessantemente, o próprio Guilher
me. E quando chegaram diante da corte, qual não 
foi o espanto de todos, inclusive do juiz, de verificar 
que aquele qoe estava enfermo e falando coisas ir
reconhecíveis era o advogado do próprio pastor das 
ovelhas, de Thiebaut Deu-se· grande contusão na 
corte. Houve uma farsa 

Eu não quero ver o Senado envolvido em far
sas de reuniões, supostas comissões parlamentares 
de inquérito, como se ensaiou nesta tarde. Nós esta
mos numa Casa séria e vamos tomar uma decisão 

· séria. Portanto o PFL sugere a sua Bancada que 
vote "sim", de acordo com o parecer do eminente 
Senador José lgnácio Ferreira E, portanto, conside
rando aprovada a questão de ordem e decidindo em 
favor do parecer do Senador José lgnácio Ferreira. 

· Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encamínhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o PMDB reco
menda, por intermédio da liderança, por decisão da 
bancada, a solidariedade à instalação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 

Nesta noite, não estarei acompanhando os 
companheiros líderes da base parlamentar do Go
verno, como em tantos outros episódios, em que o 
PMDB, na sua integridade, não faltou ao Governo. 
Aliás, o PMDB não tem faltado ao Governo, apesar 
de um determinado tipo de imprensa procurar patro
cinar o tempo todo a intriga entre o Governo e o 
PMDB, inclusive com V. Ex .. , Sr. Presidente. 

Aliás, hoje, no plenário da Câmara, graças ao 
trabalho do líder do PMDB, foi viabilizada, mais uma 
vez, a tramitação de ur:na emenda à Constituição, 
com o próprio líder assumindo-a 

Não acompanho, como acompanhei em outras 
questões, porque estou solidário com o despacho de 
V. E~. Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, o Senador Hugo Napoleão le
vantou uma questão de ordem, que contraditei, e V. 
Ex .. a indeferiu. O que estamos a apreciar hoje é o 
despacho de V. ~. que entendeu, como Presidente 
da Casa, que havia fato determinado. V. Ex"' enten
deu desta forma, mas houve um recurso para a Co
missão de Constituição; Justiça e ~idadania, que 
hoje, por maioria, deliberou acatar o parecer do Se
nador José lgnácio Ferreira, rejeitando o despacho 
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de V. Ex•, que entendia estarem preenchidos todos 
os requisitos para a instalação da CP I. 

Devo dizer, Sr. Presidente - talvez repetindo o 
que disse há pouco -, que estou convencido juridica
mente. Primeiro, essa CPI foi criada constitucional
mente; segundo, ela foi constituída cegimerotalme~~e 
pela indicação da maioria; terceiro, ela foi instalada 
regimentalmente. • 

Quero fazer um reparo ao Senador Esperidião 
Amin: não havia seis, havia sete membros presentes 
na reunião de instalação da CPI. Tanto_ havia sete, 
que V. Ex'- foi_ eleito Presidente e assumiu a Presi
dência, completando juridicamente todo o ciclo de 
criação, constituição e de instalação dessa Comis
são Parlamentar de Inquérito. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Senador Jader 
Barba! h o, V. Ex• concede-me um aparte para eu di
zer quem é farsante? 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
quero apenas, neste momento, ao encaminhar em 
nome do partido, dizer que o líder aqui não vai fe
char questão, como não fez em questões anteriores, 
mesmo porque essa é uma questão de interpreta
ção, de consciência. Espero que cada um assuma 
tranqüilamente seus posicionamentos. 

Sr. Presidente, o gesto de hoje não vai ficar 
aqui, o Senado da RepúbliCa vai transferi-lo para ou
tro Poder que vai dizer como é que deve funcionar o 
Plenário do Senado da República. E isso é muito 
ruim para a imagem do Senado. 

Por outro lado, Sr. f>residente, estou convenci
do de que o precedente a ser aberto é seríssimo. 
Nem na época da ditadura militar, quando eu era 
Deputado Federal, os generais de plantão no Palá
cio do Planaito ou a maioria eventuai proibiram a 
instalação de uma comissão parlamentar de inquéri
to. Participei, em 1975, da primeira CPI aberta no re-
gime militar depois do Al-õ. . 

O precedente será gmve. Quando a maioria 
passa a ter õ -direito de examinar o direito da mino
ria, revogamos, Sr. Presidente, o princípio da institu
to da comissão parlamentar de inquérito iniciada his
loricamente no princípio do sécUo XVIII. Esta noite o 
Senado terá a responsabiüdade de fazê-lo. 

Senador Ronaldo Cunha Lima, no calor deste 
debate, não pretendo absolutamente fazer interpre
tações. As vezes, saem palavras mais fortes. Por 
isso pediria a V. Ex'- que me poupasse, nesta medi
tação que estou a fazer, de entrar nesse detalhe de 
se há farsante ou se não. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Não vou contar 
parábola, vou dizer a verdade. Vou dizer quem é far
sante. 

O SR. JADER BARBALHO - A história haverá 
de julgar todos nós por esse gesto. O Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, se desejar, continuará 
contando com o meu apoio e com o apoio da banca
dadoPMOB. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima- Menos com o meu. 

O SR. JADER BARBALHO - Continuará contendo. 
Sr. Presidente, vou encerrar meu pronuncia

mento já que regimentalmente não posso conceder 
aparte; se pudesse, não gostaria de forma alguma 
de impadi-lo. 

·O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em enca
minhamento de votação, é impossível conceder 
apartes. No entanto, o Senador Ronaldo Cunha 
Uma, depois, naturalmente, poderá prestar um es
clarecimento. 

O SR. JADER BARBALHO - Entãó S. Ex'- o fará 
O que é grave em tudo isso é o precedente. 

Ele é grave. 
Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção 

para um detalhe em toda a discussão desta tarde. 
Ouvi de alguns oradores - alguns que me merecem 
o maior respeito, portanto, longe de imaginar que 
seja uma ironia- que o requerimento da minoria está 
mal redigido, que não há fato determinante. 

Sr. Presidente, só não desejo que a maioria 
apresente um requerimento alterando o Regimento 
da Casa e recomendando à minoria, aqui e em ou
tros parlamentos. que, antes de apresentar um pedi
do de CPI, submeta a redação do requerimento. 
Aqui foi dito que a minoria pode voltar·a apresentar o 
requerimento se quiser, redigindo melhor. Vamos 
instituir o direito da redação, que será dado agora, 
para que a minoria possa redigir aquele texto para 
que ele seja palatável por parte da maioria. 

Não vou admitir que tenha sido um desrespei
to, não vou imaginar que tenha sido uma ironia des
cabida; vou pensar que se trata de mais üm equívo
co de se imaginar que, daqüi para a frente, neste 
S;nado, para que a minoria possa exercer o direito 
constitucional de instituir uma comissão parlamentar 
de inquérito, deve me procurar, porque sou maioria, 
ou procurar o Hugo Napoleão, Elcio Alvares; Sérgio 
Machado e outros líderes para que verifiquem se a 
redação está certa. Aí damos o aval, o visto e eles 
podem sair coletando as assinaturas. 
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, Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador 

Ronaldo Cunha Lima, a Mesa faz um apelo a V. Ex": 
não seria melhor que procedêssemos à votação e, 
em seguida, V. Ex• usasse a palavra para prestar 
seu esclarecimento? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, queria fazer algumas considerações. se V. 
Ex• me permifisse. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• 
tem a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, por respeito à verdade histó
rica, porque vivemos um pedaço da nossa História 
neste dia, por fidelidade a convicções jurídicas, 
por fidelidade a posições politicas para manuten
ção da inteireza de caráter e para que não se pos
sa confundir, no intuito de agradar Governo, posi
ções dúbias que a minha dignidade tem obrigação 
de repelir. 

Admiro e sempre proclamei ao Senador Hugo 
Napoleão admiração profunda pelo seu comporta
mento. Envaidecia-me o fato de ele exi':>ir sempre . 
cartão de visita no seu bolso do mel! irmão, que foi 
brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. Ele co
nhece a minha família e me conhece e ele sabe que 
parncipo com fidelidade das minhas posições. No 
instante em que defendi nesta Casa a legitimidade 
do requerimento, que fonmuava pedido para cons
tituição de uma CPI, eu o fiz na inteira, cabal, 
completa convicção de que a sua formalização es
tava sendo completada pela assinatura do número 
regimentalmente exigido. Proclamei essa convic
ção. Anunciei aos quatro cantos, aos quatro ven
tos, inclusive ao Líder do meu Partido que essa 
era a minha posição, renovada ontem naquela reu
nião. Disse aos membros integrantes da comissão 
designada pelos partidos que ·ia convocar a reu-

. nião, acolhendo, inclusive, a sugestão do Senador 
Esperidião Amin para tr-;~tar informalmente, mas di
zia antes que a decisão da Comissão de Constitui
ção, .,ustiça e Cidadania era apenas opinativa e 
não tinha caráter, como confesso que não tem, de 
modificar a decisão tomada pela Casa de instaurar 
uma CP I. Comuniquei a minha posição ao Sena
dor Hugo Napoleão e ao Senador Elcio Alvares, 
ao chegar a esta Casa 

Por isso, regimentalmente e fundado em razõ
es jurídicas, convoquei a reunião que presidi. Houve 
a eleição; foi escolhido Presidente o Senador Esperi
dião Amim e Vice-Presidente, o Senador Eduardo 
Suplicy. Logo, não foi farsa. 

Farsa é um conceito bem diferente, m<>srno 
que se busque a parábola. Farsa é defender um Go" 
vemo que não cumpre a palavra. Farsa é prometer, 
em carta, ao Senado mandar lei complementar para 
enganar a Casa e a Nação. Farsa é prometer e não 
cumprir. Farsa, Senador Hugo Napoleão, é não 
guardar fidelidade às posições prometidas solenec 
mente. 

A reunião que presidi e a eleição que houve fo
ram legitimas, porque a CPI está constituída. E va
mos até o Supremo Tribunal Federal para dirimir a 
dúvida, se porventura existir. 

Repilo isso, e repilo com veemência, lamentan
do que V. Ex•. que me conhece e tão tradicional
mente manifestou sentimento de amizade e fraterni
dade para com a minha família e para com meu ir
mão, não tenha reconhecido a legitimidade da minha 
postura. Não é farsa; é fidelidade a posições jurídi
cas e à consciência política. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador 
Ronaldo Cunha Uma, a Mesa não interpretou que as 
palavras do Senador Hugo Napoleão fossem des
corteses ou insultuosas. 

V. Exª, que todos conhecemos e por quem te
mos grande admiração, é um grande Senador com 
longa vida pública. Se tivesse reconhecido, fique 
cerlo V. Ex•, teríamos mandado cortar da taquigrafia 
essas palavras porque ferem o Regimento como 
descorteses e insultuosas, na fonma como dispõe o 
art 19. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma explicação pessoal porque 
fui cftado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Podia V. 
E'"' gar um esclarecimento realmente ... 

. O S.R. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. Há poucos instantes V. 
Ex• negou-me a oportunidade de dar uma explica
ção pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Ademir Andrade, o caso de-lJ. Ex• era .diferente. 
Agora a Casa está diante d_e. um fato que realmente 
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precisa ficar perfeitamente esclarecido. Por isso. 
peço a compreensão de V. Exª, põrque devemos 
conduzir os trabalhos e todos estamos de acordo 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Não há necessi
dade de esclarecimento algum. Tudo está claro. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)'- Quando V. 
Exª falou, nós todos o ouvimos com muito carinho. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo 
Napoleão, a quem peço seja breve. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do Qrador.) - Sr. 
Presidente, sempre sou sucinto. Serei extremamen

. te breve.· 
Quero dizer que tive a honra de ser advogado 

no escritório do Ministro Victor Nunes Leal, colega 
do Ministro e ex-Presidente da Cãmara dos Deputa
dos, Célia Sarja; colega de escritório do atual Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, José Paulo Se-, 
púlveda Pertence entre outrcs eminentes advoga
dos. Sei os limites aonde vou. . 

Quero dizer ao Senador Ronaldo Cunha Lima -
lembrando-me do seu saudoso irmão Fernando, a 
que S .. Exª fez referência - que em momento algum 
referi-me pessoalmente a S. EX~. Sigo um provérbio 
em inglês que diz: "Dont be personal" (não seja 
pessoal). 

Referi-me à situação coletiva. insisto, de que 
foi como na comédia francesa. Mas, em nenhum 
momento fiz referência a S. Ex". por quem tenho, há 
longos anos, profunda admiração. Conheço todos os 
seus irmãos, conheço a família de perto e jamais, 
em tempo algum ... 

V. Exª, Sr. Presidente, disse muito bem, pode
ria até mandar retirar dos Anais. Eu jamais tomaria 
essa iniciativa. Quero apenas que S. Exª entenda 
isso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não há 
mais oradores inscritos. 

Passa-se à,\1otação. 
Peço aos Srs. Senadores que ainda não regis

traram sua presença que o façam. (Pausa) 
Presentes na Casa 79 Srs. Senadores. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lu

gares. 
A matéria, vou repetir, é a seguinte: 
Votação, em turno único, do Recurso n2 2, de 

1996, interposto pelo-Senador Elcio Alvares e outros 
Senadores, à decisão da Presidência que julgou im
procedente questão de ordem levantada pelo Sena-

dor Hugo Napoleão e indeferiu b pedido nela ronti-. 
do, vazado nos seguintes tel)11as: Solic;ita o arquiva
mento do Requerimento n2 98, de 1996, por contra
riar flagrantemente o art. 58, § 30, da Constituição 

. Federal e ainda a norma contida no art. 145 do Regi-
mento Interno. . 

O parecer da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania é pelo provimento do recurso. 

Os Srs. Senadores que aprovarem o provimen
to do recurso votarão "sim"; os Sr$. Senadores que 
o recusarem votarão "não". -

Os Srs. Senadores já podem votar. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem . 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiderlte, de
claro que a falta de C::Ompreensão foi rninha Pergunto 
se o "não" significa rejeição ao parecer da Comlssão. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Está em 
votação o recurso feito ao Plenário da Casa.A Çomis
são de Constituição, Justiça e Cidadania apenas ins
trui o recurso feito a este Plenário. Estamos votando o 
recurso. Os Srs. Senadores que o aprovarem votarão 
"sim"; os que o recusaren} votarão "não". 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
Se algum Lider quiser esclarecer o voto aós . 

seus liderados, poderá fazê-lo. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG.)- Sr. Presi
dente, o PDT vota "não". 

0 SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim". 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presi
dente, como Li der do Governo, voto "sim". 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) Sr. Pre
sidente, o Partido Socialista Brasileiro vota "não". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - O 
PT vota "não". 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE) -Sr. Pre
sidente, o PPS vota "não". 
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O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-D - r. re- Amorim- Flaviano Melo- Gilberto Miranda- Gilvam 
sidente. o PTB vota "sim". J 

Borges- Jader'Barbalho- Jefferson Peres- osap-
hat Marinho - José Outra - José Fogaça - Júnia 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - 0 PFL Marise - Laura Campos - Marina Silva - Osmar 
vota "sim", Sr. Presidente. Dias- Renan Calheiros- Roberto Freire- Ronaldo 

A SRA. EMILIA FERNANDES - Peço a pala
vra para uma declaração de voto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senado
ra Emilia Fernandes, por hora, vamos proceder à vo
tação. A declaração de voto será feita posteriormen
te e enviada à Mesa por escr~o. na forma do Regi
mento. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) - Sr. 
Presidente, o PPB, conforme encaminhado, vota 
11Sim". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~ Peço aos 
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

(Procede-se à votação.) 

VOTARAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Antonio Carlos Magalhães- Arlindo Porto -Ar
tur da Tavola- Beni V eras- Bernardo Cabral- Car
los Patrocínio - Carlos Wilson - Coutinho Jorge -
Edison Lobão - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira -
Fernando Bezerra - Freitas Neto - Geraldo Mille -
Gerson Camata- Guilherme Palmeira- Hugo Napo
leão - [ris Rezende - João Rocha - Joel de HoDan
da- Jonas Pinheiro - José Agripino - José AlVes -
José Arruda- José Bianco- José lgnácio- Julio 
Campos - Leomar Quintanilha- Levy Dias- Lucídio 
Portella- Lucia Alcântara - Lúdio Coelho- Luiz Al
berto - Marlúce Pinto - Mauro Miranda.- Nabor Jú
nior- Ney Suassuna- Odacir Saores- Onofre Ql.i
nan - Pedro Piva- Ramez Tebet- Romero Jucâ
Romeu T uma - Sergio Machado - Teotonio Vilela 
Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - WaJ
deck Omelas. 

ABSTêA-sE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Carlos Bezerra - Casildo Maldaner - Esperi

dãoAmin. 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antônio Carlos Valadares -

Bello Parga - Benedita da Silva - Dancy Ribeiro -

C. Lima- Sebastião ·Rocha. · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram 
SIM 48 Srs. Senadores e NÃO 24. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 75 votos. 
Fica deferido pelo Plenário o provimento do re

curso formulado pelo Senador Hugo Napoleão, de
terminado o arquivamento do Requerimento n" 
198/96, que instituiu a Comissão Parlamentar de In
quérito. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma declaração que vou enca
minhar à Mesa 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ~ Para 
uma declaração de voto, tem a palavra o Senador 
Josaphat Marinho. O voto será publicado na forma 

. do Regimento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
declaração de voto.) -Sr. Presidente. renovo, neste 
plenário, a declaração de voto emitida perarrle a Co
missão de Constituição e Justiça. 

· "Não sou sognatário do requerimento da Comis
são Parlamentar de Inquérito. Assinado, porém, o 
pedido por senadores em número exigido pela 
Constituição, devidamente fundamentado, como 
está, e tendo sido indicados, por partidos, repre
sentantes que formam a maJoria da Comissão, en
contra-se esta legitimada para funcionamento regu
lar. A falta de previsão do valor de despesas não é 
impeditiva da constituição da Comissão, pois se tra
ta de formalidade secundária, que pode ser atendida 
a posteriOri. 

Nesta conformidade, voto pela manutenção da 
decisão do Presidente no Senado, considerando im
procedente o requerimento." 

A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra a Senadora Emília Fernandes, para uma de
claração de voto. 



Março de 1996 -ANAIS DO SENADO FEDERAL 00265 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
uma declaração de voto. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, gostaria de dizer que meu voto foi 
contrário ao requerimento n2 2!96, solicitando o ar, 
quivamento do requerimento 198!96, por entender 
que o pedido de criação da CPI do Sistema Finan
ceiro atende aos requisitos constitucionais e regi
mentais, bem como representaria a afirmação do pa
pel do Senado Federal, para resgate da sua credibi
lidade e respondendo principalmente .aos anseios da 
sociedade brasileira. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• . 
tem a palavra. 

O SR. NEY SUASSUNA (P.MDB-PB. Para uma 
declaração de voto. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, embora tenha votado "sim", quero decla
rar que, juridicamente, concordo com os argumentos 
do Senador Ronaldo Cunha Lima 

É a seguinte a declaração de voto na 
íntegra: 

Declaraç!io de Voto 

Referência Recurso n2 2, de 1996 
Gostaria de registrar que do ponto de vista jurí

dico concondo inteiramente com o Senador Ronaldo 
Cunha Lima, com o qual me solidarizo. Entretanto, 
esclareço que votei politicamente na condição de 
Presidente da Comissão que aprecia o Proer. Não 
me restou alternativa, uma vez que o meu Partido, o 
PMDB, não fechou questão sobre a matéria 

Sala das Sessões, 21 de março de 1996.- Se
nador Ney Suassuna. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a ~lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex• 
tem a palavra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, um esclarecimento relativo 
à matéria que acaba de ser votada A Mesa, em fun
ção da votação do Plenário, declara, portanto, provi
mento ao recurso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Foi a de
cisão do Plenário: provimento do recurso. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -
Item 1 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 21,DE 1996 _ 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento n2 256, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n" 21, de 1996 (apresentado 
como conclusão do Parecer n2 90, de 1996, 
da Comissão de Assuntos Económicos), que 
autoriza o Município de Osa:sco-SP a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Município 
de Osasco-LFTMO, cujos recursos serão 
destinados à liquidação da sétima parcela 
de precatórios judiciais, bem como dos com
plementos da primeira à sexta parcelas. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, I, do Regimento Interno. 

· Em discussão _o projeto, em turno único. (Pau-
sa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. ~ 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final. . 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a 
redação final da matéria, que serã lido pelo Sr. 
1Q Secrêtãrio, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte 

PARECER NQ 132, DE 1996· 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 21, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 21, de 1996, que autori
za o Município de Osascc - SP a emitir Letras Fi
nanceiras do T escuro do Municipio de Osasco -
LFTMO, cujos recursos serão destinados à liquida
ção da sétima parcela de precatórios jUdiciais, bem 
como dos complementos da primeira a sexta parce
las. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de março 
de 1996.- Júlio campos, Presidente- Levy Dias, 
Relator- Ney Suassuna - Odacir Soares. 
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ANEXO AO PARECER Nº 132, DE 1996. § 1• Os títulos constantes da alínea f. deverão 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu. • Presidente, nos ter
mos do art. 48, item 28, do R_egimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ; DE 1996 

Autoriza o Município de Osasco -
SP a emitir Letras Financeiras do Tesou
ro do Município de Osasco - LFTMO, cu
jos recursos serão destinados à liquida
ção da sétima parcela de precatóríos ju
diciais, bem como dos complementos da 
primeira a sexta parcelas. 

O Senado Federal resolve: . . 
Art 1 • É o Município de Osasco - SP autoriza

do a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Municí
pio de Osasco - LFTMO, cujos recursos serão desti
nados à liquidaçãod a sétima parcela dps precatá
rios judiciais, bem como dos complementos da pri
meira a sexta parcelas. 

Art 2• As emissões de títulos referidas no arti
go anterior serão realizadas. com as seguintes carac-
terísticas e condições financeiras: - __ _ 

a) quantidade: 69.273.367 LFTMO; 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro -LFT. criadas pelo Decreto-lei nO 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) -

CETIP; em decorrência desse valor de P.U., as 
quantidades serão divididas por 1.000 (um mil), de 
forma a adequar o valor financeiro da colocação; 

f} previsão-de colocação e vencimento dos titu
las a serem emitidos: 

Data-Base Vencimento Quantidade Tipo 
30-11-95 1-ó-1997 20.522.500 p 
3Q-11-95 1-ó-t998 20.552.500 p 
30-11-95 1-6-1999 20.522.500 p 
30-11-95 1-6-2000 7.705.867 p 
Total 69.273.367 

g) forma de colocaÇão: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução nO 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

h) autorização legislativa: Decreto nO 6.230, (je 
23 de janeiro de 1989, e Lei nO 3.190, de 24 de no
vembro de 1995. 

ser registrados na CEJIP, pcir se tratarem "de títulos 
emitidos para pagamento de precatórios judiciais. 

§ 2" As dátas-base e as oe vencimento são 
passíveis de alteração em função das datas de auto
rização e registro das emissões pretendidas. 

Art. 30 A autorização concedida por esta Resoc 
lução deverá ser exercida num prazo de duzentos e 
setenta dias, contado a partir de sua publicação. 

Art 4Q Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarnéy) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. __ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa,) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 2 

OFfCIO Nº- S/1 O, DE 1996 

(Em regime de ~:~rgência, nos termos 
do Requerimento nO 248, de 1996) 

Ofício fio. S/1 O, de 1996, através do 
qual o Banco Central encaminha solicitação 
do Governo do Estado da Paraíba para que 
possa assumir dívida contraída pelo Banco 
do Estado da Paraíba- PARAIBAN junto ao 
Instituto Brasileiro de Turismo- Embratur, no 

· valor de duzentos e noventa e oito mil, tre
zentos e sessenta e nove reais e sete centa-
vos. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos EconOmicos) 

N9s termos do art 140, a, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Ney Suassuna para 
proferir parecer, em substituição à Comissão de As-
suntos Econômicos. - · 

- O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para emi
tir Parecer) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores 

I - Relatório 

O Presidente do 69nco Central do Brasil, por 
intermédio do Oficio S Nº- 1 O, de 1996 (Ofício PRESI 
N• 475, de 15-2-96, na origem), encaminha à Presi
dência do Senado Federal o Parecer DEDIP/DIARE-
96/220, de 15-2-96, do Departamento da Dívida Pú
blica, referente à solicílação do Governo do Estado 
da Paraíba. para que possa assumir dívidas contraí-

. das pelo Banco do Estado da Paraíba- PARAIBAN 
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junto ao Instituto Brasileiro de Turismo - E:mbratur. 
no valor de R$298.369,07 (duzentos e noventa e 
oito mil trezentos e sessenta e nove _reais e sete 
centavos), com as seguintes características: 

a) valor pretendido: R$298.369;07 (duzentos e 
noventa e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais 
e sete centavos); 

b) encargos: juros de 8% (oito por cento) ao 
ano, capitalizados mensalmente; 

c) condições depagamento: 
principal: em 96 (noventa e seis) prestações 

mensais e consecutivas, após carência de 12 (doze) 
meses, onde não deixarão de ser capitalizados, 
mensalmente, os juros e a correção monetária; 

juros: mensalmente sem carência; 
d) garantia:. quotas do FPE (Fundo de Partici

pação dos Estados). 

11 - Voto do Relator 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
52, inciso Vil, da Constituição Federal, a iniciativa de 
projeto de resolução que implique no exercício da 
competência privativa do Senado Federal de dispor 
sobre limites globais e condições para as operações 
de crêdito interno dos Estados. 

Os autos do presente processo encontram-se 
instruídos com toda a documentação exigida pela 
Resolução n2 69/95, à execução do Plano Plurianual 
de Investimentos; o qual o Estado da Paraíba decla-
ra não dispor. . , 

0 Parecer DEDIP/DIARE-961220, do Departa
mento da Dívida Pública do Banco Central do .Brasil, 
supramencionado, infonna que o Estado da Paraíba 
r ncontra-se com seu lill]ite de endividamento extra
polado no que diz respeito ao limite de que trata o 
inciso 11, art. 4~ da Resolução ~ 69/95. Isto porque o 
dispêndio anual máximo com as amortizações, juros 
e demais encargos de todas as operações de crédi
to, já contratadas e a contratar, excede em 16% da 
Receita Líquida Real. Por esse motivo, solicita o Sr. 
Governador do Estado da Paraíba, com base no art. 
1 O da Resoluçao 69195, a elevação temporária de li-
mite. --· ~ -

Tendo em vista que: 
a) a operação em questão não representa au-

-mento do endividamento global do setor público pa
raibano, mas tão-somente uma transferência de dívi
da de um segmento do setor público {o Banco do 
Estado da Paraíba) para outro segmento (a Adminis
tração Di reta do Estado da Paraíba); 

b) a operação resu~a de exigência do Banco 
Central do Brasil para viabilizar a reabertura do Pa
raiban, concretizada em março de 1994, e que a sua 

não-realização prejudicará o processo de reestrutu
ração-da instituição; 

c) o montante da dívida é pouco significativo, 
representando menos de 0,04% da receita líquida 
real do Estado da Paraíba; 

sou favorável a que se autorize o Estado da 
Paraíba a reaJizar a assunção de dívida em questão 
na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N232, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado da 
Paraíba a assumir dívidas contraídas 
pelo Banco do Estado da Paraíba - PA
RAIBAN junto ao Instituto Brasileii'o de 
Turismo - Embratur, no valor de R$ 
298.369,07 {duzentos e noventa e oito mil, 
trezentos e sessenta e nove reais e sete 
centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art 1~ Autorizar o Estado da Paraíba a àssurriir 

dívidas contraídas pelo Banco do Estado da Paraíba 
- PARAIBAN junto ao Instituto Brasileiro de'Turisrno 
- Embratur. 

Art 22 A operação referida no art 1 2 devé obe
decer às seguintes características: 

a) valor: R$298.369,07 (duzentos e noventa e 
oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e sete 
centavos); 

b) encargos: juros de 8% (oito por cento) ao 
ano, capitalizados mensalmente; 
· c) condições de pagamento: 

principal: em 96 (noventa e seis) prestações 
mensais e consecutivas, após carência de 12 {doze) 
meses, onde não deixarão de ser capitalizados, 
mensalmente, os juros e a correção rn6netária; 

juros: mensalmente, sem carência; 
d) garanti<;. quotas do FPE (Fundo de Partici

pação dos Estados) .. 
Art 32 A operação a que se referem os arts. 12 

e 2ª deverá efetivar-se no prazo máximo de 270 (du
zentos e setenta) dias contados da data da publica
ção desta resolução. 

Art 4A Esta. resolução êntra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare
cer conclui pela apresentação do Projeto de Resolu
ção ~ 32, de 1996, que autoriza o Governo do Esta
do da Paraíba a assumir dívidas COf!traídas pelo 
Banco do Estado da Paraíba - Paraiban - junto ao 
Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur, no valor 
de duzentos e noventa e oito mil, trezentos e ses
senta e nove reais e sete centavos. 
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Completada a instrução da- matéria, passa-se à 
discussão do projeto em tumo único. 

A Presidência esclarece ao Plenârio que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição, até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão. {Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

perrnanecersentados.{Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Sobre a 

mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a 
redação final da matéria, q"ue será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

PARECER Nº-133, DE 1996 
{Da Comissão Diretora) 

Redação final do .Projeto de Resolu
ção n" 32, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de ResoluçãO n" 32, de 1996, que autori
za o Estado da Paraíba a assumir dividas contrafdas. 
pelo Banco do Estado da Paraíba- PARAIBAN jun
to ao instituto Brasileiro de Turismo- EMBRATUR, 
no valor de R$298.369,07 (duzentós e noventa e 
oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e sete 
centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de março 
de 1996. - Júlio campos, Presidente - Levy Dias, 
Relator- Ney Suassuna- Odacir Soares. 

ANEXO AO PARECER Nº-133, DE 1996 

Faço ~saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

- RESOLUÇÃO N2 , DE 1996 
Autoriza o Estado da Parafba a as

sumir dividas contra[das pelo Banco do 
Estado da Parafba {P~RAIBAN), junto ao 
Instituto Brasileiro de Turismo {EMBRA
TUR), no valor de R$298.369,07 (duzentos 
e noventa e oito mil, trezentos e sessenta 
e nove reais e sete centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art 1 ~ É o Estado da Paraíba, nos termos da 

Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, auto-

rizado a assumir dívidas contraídas pelo Banco do 
Estado da Paraíba {PARAIBAN). junto ao Instituto 
Brasileiro de Turismo - EMBRA TU R. 

Art 22 A operação referida no artigo anterior 
obedecerá às seguintes características: 

a) valor. R$298.369,07 {duzentos e noventa e 
oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e sete 
centavos); 

b) encargos: juros de a% a.a. {oito por cento 
ao ano), capitalizados mensalmente; 

c) condições de pagamento: 
- principal: em noventa e seis prestações men

sais e consecutivas, após carência de doze meses, 
onde não deixarão de ser capitalizados, mensalmen
te, os juros e a correção monetária; 

-juros: mensalmente sem carência; 
d) garantia: quotas do FPE (Fundo de Partici

pação dos Estados). 
Art 32 A operação a que se referem os arts. 1º

e 2" deverão efetivar-5e no prazo máximo de duzen
tos e setenta dias contado da data da publicação 
desta Resolução. 

Art 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a 
discussão. ~ 

- Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 3 

OFICIO Nº- S/11, DE 1996 

{Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento no. 24 7, de 1996) 

Ofício n" S/11, de 1996, através do 
qual o Banco Central encaminha solicilação 

~ do Governo do Estado da Paraíba com o ob
jetivo de que seja autorizada a assunção de 
dívidas contraídas pelo Banco do Estado da 
Paraíba- PARAIBAN, junto ao Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico Social -
BNDES e à Agência Especial de Rnancia
mento Industrial - FINAME, no valor de dois 
milhões, quinhentos e dezoito mil, quatro
centos e sessenta e sete reais e doze centa-
vos. 

· (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos EconOmicos) 
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Nos termos do art. 140, a, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Ney Suassuna pam 
proferir parecer, em substituição à Comissão de As
suntos Econômicos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PS. Pam 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Sena
dores 

I - Relatório 

O Senhor Presidente do Banco Central do Bra
sil, por intermédio do Oficio S/11, de 1996 (Oficio 
Presi-96/476, de 15 de fevereiro de 1996, na ori
gem), encaminha à Presidência. do Senado Fedeml 
o Parecer Dedip/Diare-96/219, de 15-2-96, do De
partamento da Divida Pública, referente a solicitação 
do Governo do Estado da Paraíba objetivando seja 
autorizada a assunção de dividas contraídas pelo 
Banco do Estado da Paraíba - PARAIBAN junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico So
cial - BNDES e à Agência Especial de Financiamen
to Industrial - FINAME, com as seguintes caracterís
ticas: 

a) valor pretendido: R$2.518.467,12 (dois mi
lhões, quinhentos e dezoito mil; quatrocentos e ses
senta e sete reais e doze centavos), a preços de 30 
de novembro de 1995; 

b) atualização monetária: segundo o mesmo 
critério legal adotado pam atualização dos recursos 
repassados ao BNDES, originários do Fundo de Par
ticipação PISIPasep e do Fundo de Amparo ao T ra
balhador (FA1), aplicável sobre o salqo devedor; 
. c) juros: 12% (doze por cento) aa., calculados 
dia a dia sobre o saldo devador atualizado, exigfvel 
mensalmente juntamente com as prestações do 
principal, e no vencimen1o ou liquidação da divida; 

d) destinação dos recUtSOS: assunção pelo Es
tado da Paraíba, da totalidde da divida vencida pelo 
Pamiban perante o BNDES e a Finame, considemda 
a data de 10-2-94, acrescida das parcelas vencidas 
a partir desta data até agosto de 1994, inclusive, ex- · 

_ cluidas as operações de repasse à Fumas Centrais 
Elétricas SA e à Companhia Energética de São 
Paulo, através de consórcios lidemdos pelo Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais e o Banco do 
Estado de São Paulo, respectivamente; 

e) prazos e amortização: 96 (noventa e seis) 
parcelas mensais e sucessivas, cada uma delas no 
valor do principal, vincando atualizado da divida, di
vidido pelo número de prestações de amortização 
ainda não vencidas, 

f) gamntias: quotas-partes do FPE. 
Os autos do presente processo encontram-se 

instruidos com toda a documentação exigida pela 
Re&~lução n" 69, de 1995, do Senado Federal, que 
dispõe sobre as operações de crédito interno e ex
temo dos Estados, do Distrito Federal, dos Munici-

pios e_ de suas autarquias, concessão de garantias, 
seus hmites e condições de autorização, e inclusive 
a assunção de dividas, que é equiparada às opera
ções de crédito, conforme disposto no § 3" do ar!. 1" 
da referida Resolução. 

O Parecer DEDIP/DIARE/96/219, do Departa
mento da Divida Púolica do Banco Central do Brasil 
informa que a opemção pretendida extrapola o limit~ 
previsto pelo art. 4Q, 11, da Resolução n" 69, de 1995. 
No entanto, tal limite é passível de elevação tempo
rária, conforme o disposto no ar!. 1 O da mesma re
solução, até o máximo de 25% dos valores inicial
mente atribuídos. 

No presente caso do Estado da Paraíba, faz-se 
necessário uma elevação temporária de limite de 
18,98% (dezoito virgula noventa e oito por cento), 
sendo portanto, passível de enquadramento nas dis-
posições da Resolução n"69, de 1995. . 

Acrescenta ainda o referido parecer que, se
gundo o Relatório e Parecer Prévio do Tribunal de 
Contas da Parruba, referente ao exercício de 1994, 
os gastos pessoais atingiram montante inferior ao 
constitucionalmente atribuído, art. 30 do ADCT; e 
que as aplicações de recursos no de_senvolvimento e 
manutenção do ensino superamm o mínimo previsto 
na Constituição Federal, art. 212. · 

Quanto <r disposto no art 27, § 22, da Constitui
çOO Federal, que trata das renumerações dos Deputa
dos Estaduais, o mencionado Tribunal expediu certi
dão atestando seu cumprimento no exercício de 1995. 

Quanto ao pleno exercício da competência tri
butária conferida pela Constituição Federal, o Gover
no do Estado da Paraíba apresentou Declaração do 
Ex~ Sr. Secretário de Finanças informado que o 
Estado da Paraíba continua em pleno exercício_ de 
sua competência tributária, que lhe foi conferida pela 
Constituição Federal, em seu art. 155. ·· _ 

O mencionado parecer ressalta ainda, que o 
Governo do Estado da Pamíba declarou não dispor 
de Plano Plurianual de Investimentos. 

É o Relàtório. 

11 ~Voto do Relator 

Compete efetivarnente ao Senado Federal, nos 
termos do art 52, incisos V e VII, da Constittição Fe
deral, a autorização de operações de natureza finan
ceim de interesse da União, dos Estados, do Distrito 
Federai e dos Municípios, sendo que, conforme § 3º · 
do art 12 da Resolução 69, de 1995, deste Senado Fe
deral, eqtiparararn-se às operações de créditos a as- · · 
sunção de dividas •. como no caso ora relatado. 

Considemndo que a opemção não implicará 
em aumento do montante da divida aluai do Estado, 
por se tratar apenas de renegociação e regulariza
ção de débito junto a organismos federais, e que fc
mm cumpridas as exigências legais pertinentes à 
matéria, especificamente os termos da Resqlução 
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69, de 1995, pois a própria elevação temporária do 
limite- encontra-se em conformidade com o estabele
cido no art 11)2 da mencionada R-esolução; manifes
to-me favoravelmente a que se conceda a elevação 
temporária do limite previsto pelo art 4". da Resolu
ção 69, de 1995, e que se autorize o Estado da Pa
raíba a assumir as dívidas do Banco do Estado da 
Paraíba - Paraiban junto ao Banco Nacional de De
senvolvimento Económico Social -- BNDES e à 
Agência Especial de Financiamento Industrial - Fi
name, no valor de R$ 2.518.467,12 (dois milhões, 
quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e 
sete reais e doze centavos), na forma dÇJseguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 33, DE 1996 

Concede, ao F.stado da Paraiba, ele
vação temporária do limite previsto pelo 
art. 4", 11, da Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal, e autoriza a assunçao, por 
aquele Estado, das dívidas do Banco do 
Estado da Paraiba - Paraiban junto ao Ban
co Nacional de Desenvolvimento EconOrni
co Social- BNDES e à Agência Especial de 
Financiãmento lnsdustrial - Finame, ao va
lor de R$ 2..518.467,12 (dois milhões, qui
nhentos e dezoito mil, quatrocentos e ses
senta e sete reais e doze centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• Conceder ao Estado da Paraíba eleva-

. ção temporária do limite previsto pelo art. 4!!, 11, da 
Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, a fim 
de que possa realizar a operação financeira de que 
trata o art 2" desta Resolução. 

Art 22 Autorizar ao Estado da Paraíba a assun
ção das dívidas do Banco do Estado da Paraíba -
PARAlBAN junto ao Banco Nacional de ·Desenvolvi
mento Económico Saciai - BNDES e à Agência Es
pecial de Financiamenlo Industrial - FlNAME, com 
as seguintes características: 

a) valor pretendido: R$2.518.467,12 (dois mi
- lhôes, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e ses
senta e sete reais e doze centavos), a preços de 30 
de novembro de -1995; 

b) atualização montéria: segundo o mesmo cri
tério legal adotado· para atualização dos recursos re
passados ao BNDES, originários do Fundo de Parti
cipação PlS-PASEP e do Fundo de Amparo ao Tra
balhador- FAT, aplicável s!>bre o saldo devedor; 

c) juros: 12% (doze por cento) aa., calculados 
dia a dia sobre o saldo devedor atualizado, ex[gíveis 
mensalmente juntamente com as prestações do 
principal, e no vencimento ou liquidação da dívida; 

d) desünação dos recursos: assunção pelo 
Estado da Paraíba, da totalidade da divida vencida 
pelo Paraiban perante o BNDES e a Finame, con-

siderada a data de 10-2-94, acrescida das parcelas 
vencidas a partir desta data até agosto de 1994, in
.élusive, excluídas as operações de repasse à Fur
nas Centrais Elétricas S.A. e à Companhia Energéti
ca de São Paulo, através de consórcios liderados 
pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e 
o Banco do Estado de São Paulo, respectivamente; 

e) prazos de amortização: 96 (noventa e seis) 
parcelas mensais e sucessivas, cada uma delas no 
valor do principal vicendo atualizado da divida, divi
dido pelo número de prestações de amortizações · 
ainda não vencidas; . 

f) garantias: quotas-partes do FPE. 
Art 3º- A contratação da operação financeira a 

que se refere o art 22 deverã efetivar-se no prazo 
máximo de 270 (duzentos e setenta) dias contados 
da data da publicação desta Resolução. 

Art 4º- Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare
cer conclui pela apresentação do Projeto de Resolu
ção n" 33, de 1996, que concede, ao Es!ado da Pa
raíba, elevação temporária do limite previsto pelo 
art 4~. 11, c:fa Resoluçãe 69, de 1995, do Senado Fe
deral. e autoriza a assunção, por aquele Estado, das
dívidas do Banco do Estado da Paraíba - Paraiban -
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social - BNDES e à Agência Especial de· 
Financiamento Industrial- FINAM E, no valor de dois 
milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e 
sessenta e sete reais e doze centavos. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
discussão do projeto em turno único. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição, até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, .encerro a 
discussão. -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

penmanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. · 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, parecer da Comissão Diretora. oferecendo a 
redação final da matéria, que será lido pelo Sr. ·1 "
Secretário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 
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PARECER N•134 DE 1996 
(Da Comissão Diretora) . 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 33, de 1996. 

A Comissão Dirétora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n" , de 1996, que autori
za o Estado da Paraíba a elevar_temporariamente o 
limite previsto pelo art4•, 11, da Resolução n" 69, da 
1 995, do Senado Federal, e assumir as dívidas do 
Banco do Estado da Para•ba ::- . Paraiban junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico so: · 
cial - BNDcS e á Agência Especial de Financiamen
to Industrial- Finame, no valor de R$2.518.467,12 
(dois milhões, quinhentos e dezoito mil •. quatrocen
tos e sessenta e sete reais e doze centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de março 
de 1996.- Júlio Campos, Presidente- Levy Dias, 
Relator - Ney Suassuna - Oclacir Soares. 

ANEXO AO PARECER N•134, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1996 

Autoriza o Estado da Paraíba a ele
var temporariamente o limite previsto 
pelo art. 42, 11, da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal, e assumir as d~ 
vidas do Banc.o do Estado da Paraíba -
PARAIBAN -junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico Social -
BNDES - e à Agência Especial de Finan
ciamento Industrial - FINAME -, no valor 
de R$2.518.467,12 (dois milhões, qui
nhentos e dezoito mil, quatrocentos e 
sessenta e sete reais e doze centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 É o Estado da Paraíba autorizado a ele

var temporariamente o limite previsto pelo art. 42, 11, 
da Resolução n" 69, de 1 995, do Senado Federal, 
para realizar operação financeira de que trata o art. 
2• desta Resolução." . 

Art. 2" É autorizado o Estado da Paraíba a as
sumir as dívidas do Banco do Estado da Paraíba -
PARAIBAN -junto ao Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico Social - BNDES - e a Agência 
Especial de Rnanciamento Industrial- FINAME. 

Art. 3" A operação a que se ·refere o artigo an
terior obedecerá às seguintes caracterfsticas: · 

a) valor pretendido: R$2.518.467,12 (dois mi
lhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e ses
senta e sete reais e doze centavos), a preços de 30 
de novembro de 1996; 

b) atualização monetária: segundo o mesmo 
critério legal adotado para atualização dos recursos 
repassados ao BNDES, originários do Fundo de Par
ticipação PIS/PASEP e do Fundo de Amparo ao Tra
balhador- FAT, aplicável sobre o saldo devedor; 

c) juros: 12% a.a (doze por cento ao ano), calcu
lados dia-a-dia sobre o saldo devedor atualizado, exi
gíveis mensalmente juntamente com as prestações do 
principal. e no vencimenlo ou liquidação da dívida; 

d) destinação dos recursos; as.sunção pelo Es
tado da Para~ba, da totalidade da dívida v"!)Cida pelo 
Paraiban perante o E3NDE;S e a Finame, considerada a 
data de 1 o de fevereiro de 1994, acrescida das parce
las vencidas a partir desta data até agosto de 1994, in
clusive, excluídas as operações de repasse à Fumas 
Centrais Elétricas S.A. e à Companhia Energética de 
São Paulo, através de consórcios liberados pelo Ban
co de Desenvolvimento de Minas Gerais e o Banco do 
Estedo de São Paulo, respectivamente; 

e) prazos de amortização: noventa e seis par
celas mensais e sucessivas, cada uma delas no va
lor do principal vincendo atualizado da dívida, dividi
do pelo número de prestações de amortizações ain-
da não vencidas; . :·: 

f} garantias: quotas-partes do FPE (Fundo de 
Participação dos Estados). ' 

Art 42 A operação a que se refere o art 32 de
verá efetivar-{;e no prazo máximo de duzentos e se
tenta dias contados da data da publicação desta re
solução. 

· Art. 50 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. - ··· ' 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em dis
. cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
-discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam ·queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 4 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 17, DE 1996 

.(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n" 209, de 1996) 

(InCluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 348, III, in fine) 

Projeto de Resolução n" 17, de 1996, 
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que 
altera a R~solução n" 69, de 1995, que dis
põe sobre as operações de crédito· interno e 
externo dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e de suas respectivas autar
quias, inclusive concessão de garantias, 
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seus limites e condições de autorização, e 
da outras providências, tendo 

Parecer, proferido em Plená.rio, em 
substituição à Comissão de Assuntos Eco
nómicos, Relator: Senador Ramez Tebet, 
favorãvel, nos termos de substitutivo que 
oferece. 

(Dependendo de parecer sobre a· emenda de 
Plenário) 

Na ausência do Senador Ramez Tebet, desig
no o nobre Senador Ney Suassuna para proferir pa
recer sobre a emenda de Plenário. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Para em
nitir parecer) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores. 

O Senhor Senador José E;duardo Outra apre
sentou à apreciação deste Senado Federal, a Emen
da de Plenário h2 1-PLEN, ao Projeto de Resolução 
nQ 17, de 1996, do Senado Federal, que altera aRe
solução nO 69, de 1995, a qual dispõe sobre as ope
rações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas respecti
vas autarquias, inclusive concessão de garantias;, 
seus limites e condições de autorização e dá outras 
providências. 

A referida emenda pretende: 
-dar nova redação ao inciso VIl do art. 13 dare

ferida Resolução, excluindo a expressão mediante de
monstrativo da execução orçamentária do último 
exercício, ou caso não disponível, do imediatamente 
anterior, do texto .original do referido Proje10 de Reso
lução ~ 17, de 1996, restaurando o tex10 ora vigente; 

- dar nova redação ao inciso IX do art. 13 da 
referida Resolução excluindo a expressão quanto ao 
enquadramento nos limtes dos arts. 30 e 42-_ desta 
Resolução e, do texto vigente. 

- inserir um§ 30 no art. 13 da Resolução ~ 69, 
de 1995, disciplinando a certificação à que se refere o 
inciso VIl do mesmo artigo, pelos Esfados, Distri10 Fe
deral e Municípios,· mediante demonstrativ_o da execu
ção orçamentária do ú~ímo exercício; óu; caso não dis
ponível. do imediatamente anterior, quando o Tribunal 
de Co~'as atestar que a certidão a que se refere o pa
rÉ.gra'o art.3rior não foi emitida tempestivamente. 

- revogar o inciso VIII do art. 13 e demais dis
c :)siç5es 8m contfário. 

É o relatório 

f, ;otimeira alteração restaura o texto original, 
c~rs::ame inclusive da Resolução~ 11, de 1994, re
rce:&ildo, para um§ 30 do art 13, a disciplina opera
cional da comprovação a que se refere o inciso Vil 
de mesmo artigo. T ai procedimento coincide com a 
proposta apresentada no SubstiMivo apresentado 
em meu parecer, pelo ·que consideramos pertinente 
a alteração pretendida. 

A segunda alteração elimina, do texto, redun
dância quanto ao enquadramento nos limites esta
belecidos, já que o mesmo inciso IX trata a questão 
de forma geral, sendo absolutamente coerente com 
os melhores princípios de técnica legislativa, pelo 
que consideramos pertinente a afieração pretel)dida 

A terceira alteração es_tabelece procedimento 
operacional para a comprovação do cumprimento 
das disposições constitucionais elencadas no referi
do art 13, igualmente necessãria à avaliação dos 
processos analisados por esta Casa, também nos .. 
moldes anteriormente disciplinados pela Resolução 
nO 11, de 1994. Tal disciplina demandaria at-ribuição 
de avaliação do cumprimento das disposições cons
titucionais ao Banco Central, sem que haja homoge
neidade -de crttérios nacionalmente estabelecidos 
para tal avaliaÇão. Permitimo-nos, então, sugerir 
que, na impossibilidade de atestado pelos Tribunais 
de Contas correspondentes, mediante declaração 
dos mesmos, seja estabelecida disciplina alternativa 
de atestado do referido cumprimen10 pelo Chefe do 
Poder Executivo correspondente, sem exigir do Ban
co Central a citada avaliação. Portanto, propõe-se a 
manutenção do texto proposto no substitutivo, com a 

. rejeição da proposta ora apresentada 
Finalmente, as revogações pretendidas desti

nar-se-iam tão-somente ao propósito de coerência 
global do texto da Resolução~ 69, de 1995, por tra
tarem os dispositivos citados de procedimentos ope
racionais estabelecidos de forma distinta na proposta 
da nõVa redação do inciso Vil do art 13 da mesma 
Em função da disciplina alternativa, por nós proposta, 
cabe manter o inciso VIII e o § 2" do art 13, ao tempo 
em que se propõe um § 30 do mesmo artigo, para con
templar a exigência acima proposta, pelo que somos 
pela rejeição da alteração ora proposta. 

Pelo exposto, e considerando da maior oportu
nidade e pertinência a iniciativa do nobre autor, sou 
de parecer pela aprovação parcial da Emenda no 1-
PLEN, ao Projeto de Resolução no 17, de 1996, aca
tando-se as duas primeiras alterações nela propos
tas e rejeitando as duas alterações subseqüentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -O pare
cer conclui pela aprovação parcial da Emenda ~ 1 , 
acal§ndo as duas primeiras alterações nela propos
tas e rejeitando as duas últimas. 

A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de 26 do corrente, em fase de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - As de
mais matérias da Ordem do Dia terão sua aprecia
ção sobrestada em virtude do término do prazo regi
mental da·sessão. 

São os seguintes os itens sobrestados 
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-5-
Votação, em turno único, do Requeri

mento n" 114, de 1996, do Serrador Lúcio 
Alcântara, solicitando, nos termos regimen
tais, que sobre o Projeto de Lei do Senado 
n" 306, de 1995, de autoria da Senadora 
Marina Silva, que dispõe sobre os instru
mentos de controle do acesso aos recursos 
.genéticos do Pais e dá outras providências, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial, seja ouvida, também, a de Educação. 

-6-
Discussão, em turno suplementar, do 

Substitutivo do Senado ao Projeto· de Lei da 
Câmara n• 244, de 1993 (n" 2.461/89, na 
Casa de origem), que altera o ar!. 191 do 
Código de Processo Civil, tendo 

Parecer sob n" 45, de 1996, da Comissã:l 
- Diretora, oferecendo a redação do 

vencido. 

-7-
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Lei da Câmara n" 96, de 1992 (n" 79/91, 
na Casa de origem)·, de iniciativa do Presi
dente da República, que modifica o valor da 
pensãó especiál dé que trata o ar!. 1• da Lei 
n" 7.099, de 13 de junho de 1983, e dá ou-
tras providências, tendo ' · 

Parecer, sob n" 901, de 1995, da Co.-
. missão de · · 

- Assuntos Sociais, favorável ao Pro
jeto com Emenda n" 1 - CAS, de redação, 
que apresenta · · 

-8-

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara· 02 58, de 1993 (02 963/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o re
conhecimento das ·prova$ de-Rodeios e da 
Profissão de Peão de Rodeios, tendo 

Parecer sob 02 902, de 1995, da Co
missão de · · 

·- Assuntos Sociais, favorável ao Proje
to, com Emenda 02 1 - CAS, que apresenta 

-9-

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 96, de 1994 (n" 
3.643/93, na Casa de origem), que altera a 
Lei n" 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que 
"regula o Programa do Seguro-Desemprego, 

o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo 
ao T abalhador - FA T, e dá outras providên
cias, tendo 

Parecer sob no. 903, de 1995, da Co
missão de 

- Assuntos Sociais, favorável, nos 
termos do Substitutivo que apresenta 

-10-

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei da Câmara 02 9, de 1996 (n• 
726/95, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera 
dispositivos do Decreto~ei n" 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal -
Parte Geral, tendo 
• Parecer favorável, sob no. 28, de 1996, 

da Comissão de 
-Constituição, Justiça e Cidadania. 

-11-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 5, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimento no. 919, de 1992) · 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado no. 5, de 1992, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que esta
belece normas para .o aproveitamento eco
nômico dos manguezals e fJá outras provi
dências, em conformidade com o estabeleci
do no art. 225, § 4", da Constituição Federal, 
na Lei nO 7.661/88, que institUi o Gerencia
mento Costeiro e na: Lei n" 6.938/81, que es- · 
tabelece a Política Nacional do Meio Am
_biente, tendo 

Pareceres: 
- de Plenário, Relator: Senador Rachid 

Saldanha Derzi, em substituição à Comis
são de Assuntos Sociais: favorável quanto 
ao mérito e pela audiência da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania; 

-.sob n0 899, de 1995, da Comissão 
de Constituiçao, Justiça e Cidadania, fa.. 
vorável ao projeto, nos termos do substituti
vo que apresenta, com voto vencido, erl! se
parado. do Senador Lúcio Alcântara. 

-12-

Discussão, em turno único, do ~rojeto 
de Resolução no. 1 O, de 1996 (ap~esentado 
pela CQmissão de Assuntos EconÔmicos 
como cQriclusão de seu Parecer. nO· 23, de 
1996), que concede à República Federativa 
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do Brasil autorização para a concessão de 
garantia à Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento - C A SAN - referente à 
contratação de operação de crédito externo 
no valor de até dez milhões de marcos ale
mães, destinada a financiar, parcialmente, o 
Projeto de Recuperação de Sistemas de 
Abastecimento de Água no Estado de Santa 
Catarina; e ao Estado de Santa Catarina au
torização para a concessão de oontragaran
tia à União referente à mesma operação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Os Srs. 
Senadores Joel de Hollanda, Esperidião Amin, Lúcio 
Alcãntara, Sebastião Rocha e Luis Alberto de Olivei
ra enviaram discursos à Mesa para serem publica
dos na forma do disposto no art 203 do Regimento 
Interno. 

S. Ex"-s serão atendidos. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFLPE) - Sr. 

Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Brasil, neste · 
século, sofreu por longas décadas de deficiências··. 
graves em seu sistema rodoviário. A partir, principal
mente, do Governo Kubitschek, foi desencadeada· 
uma grande expansão rodoviária, da qual o País jus
tificadamente se orgulhou. No entanto, somado o 
trauma das deficiências antigas com o encanto pela 
modernização e multiplicação da malha de estradas, 
resultou que passamos a sofrer, poder~e-ia dizer, 
de uma "fixação rodoviária'. · : . 

De fato, .o transporte no Brasil é feito ·com ex- · 
cessiva ênfase na solução 'caminhão e estrada", às . 
expensas do · desenvolvimento de outras ;31temati- - · 
vas, que se tomariam multo atraentes se fossem.-
adequadamente cultivadas. _ , ~ _ · · 

Entre as soluções mais vantajosas economica
mente, para transporte de cargas, estâ a navegação 
de cabotagem. Hã milênios o homem vem fazendo 
comércio utilizando-se de navios, e essa prática só. 
fez fortalecer-se com o correr dos séCulos. Na. era 
modema, os governos se conscientizaram da impor
tância, para a prosperidade de seus países, de ter 
bons sistemas portuârios e farto serviço de linhas de 
navegação, e trataram de desenvolver políticas que 
os estimulassem. : · . 

Mesmo com a tecnologia contemporânea, que 
oferece soluções eficientes de transporte por trilhos, 
por caminhões, por aviões, conseguiu a navegação
manter-se como opção atraente. Os navios se mod
ernizaram, os portos igualmente. Novas modalida
des de serviço surgiram, oomo a concentração de 
cargas em contêineres.. · . 

O BÍ'asil jâ teve, décadas atrâs, txins serviços 
de cabotagem •. Nossa economia, naquele período, 
muito se beneficiou da navegação costeira Mas 

descuramos-de nos atualizar, e· o rodoviarismo ir
rompeu, tornando~e excessivamente dominante. 

Recentemente, despertamos para desatar cer
tos nós que emperram nossa navegação. A nova le
gislação portuária promete tornar nossos portos 
mais competitivos, -baixando o_ preço do manuseio 
de cargas e viabilizando muitos setores da economia 
que dependem do transporte marítimo. No nível 
constitucional, promovemos üma grande abertura 
para a dinamização da navegação de cabotagem, 
franqueando-a a empresas estrangeiras. 

A economia do Nordeste, em particular, muito 
terá a ganhar com esses avanços. O transporte mariti
mo pode trazer grandes benefícios à minha região. 

Por isso, é com satisfação que recebo a noticia 
de que o Nordeste começa agora, em março, a ser 
servido por nova linha de cabotagem. A empresa 
Sobrare, do Grupo Wilson, Sons, inicia um serviço 
entre portos do Nordeste, Sudeste e Sul, pretenden
do alcançar, futuramente, também Buenos Aires e 
Montevidéu. 

A Sobrare aguarda financiamento de oitenta 
milhões de dólares do BNDES para a construção de 
quatro· -navios "multipurpose-feeders'. Enquanto 
isso, inicialmente, utilizará um navio afretado, de tipo 
semicontêiner, de doze mil toneladas. 

.. Na primeira fase de implantação, estão previs
tas escalas nos portos de Maceió, Salvador, Santos, 
lmbttuba e, opcionalmente, Recife e São Francisco 
do Sul. Gradualmente, serão criadas .outras opções 

- para· embarque e destino das cargas.· - -
Uma das bases do desenvolvimento do novo 

serviço da Sobrare é a expectativa de obter condiçõ-
. es especiais no pagamento de tarifas portuârias. Al

guns portos, como Rio de Janeiro e lmbltulba, jâ per- __ 
ceberarn que, 1ncentivando a cabotagem, gerarão 
um fluxo de carga adicional, atraindo parcela do que 
hoje· circula pelas rodovias, 

A Companhia Docas do Rio de Janeiro jâ oon
cede, à cabotagem, descoqtos de cinqüenta e cinco 
por cento nas tarifas praticadas por aquele porto. 
Que sirva isso como exemplo para os demais portos 
brasileiros. 

Vemos, Sr. Presidente, que, por incrémentos de 
progresso, vamos aperfeiçoando o transporte por na
vios, tomando-o uma alternativa plena de vilalidade e 
possibilidades para nossa eC:onomia EsSas notícias 
auspiciosas merecem uma reação de apoio e satisfa
ção, a que, de modo algum, nos poderfarnos furtar. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOEL DE HOLLANDA EM,..SEU DIS
CURSO. 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) -Sr. Pre
sidente, sr-s e Srs. Senadores, a colonização alemã 
em Santa Catarina, iniciada em 1829 com os primei
ros imigrantes que se localizararp na aprazivellocali
dade de São Pedro de Alcântara, próximo à capital 
da então Provincia, e continuada depois, resultando 
na fundação-de Blumenau em 1850, niJ. de Joinville 
em 1851 e na de numerosos outros núcleos popula
cionais, espal nados por diversas áreas do território 
estadual, produziu excelentes frutos materiais e hu
manos. 

De um daqueles bravos imigrantes, que enfren
taram toda a sorte de dificuldades mas não faltaram 
aos compromissos assumidos consigo mesmos e 
com a terra dadivosa que escolheram para trabalhar 
e viver, descende o Governador e Senador lrineu 
Bornhausen, cujo centenário estamos a comemorar 
nestes dias, nascido que foi a 25 de março de 1896, 
na hospitaleira e progressista cidade de ltajaí. 

Cedo revelou sua vocação para o trabalho . e 
para o êxito. 

Inteligente, ·operoso, dotado de espírito de luta. 
firmeza de. propósitos e de caráler, não lhe foi difícil, 
com tais qualidades, abrir espaços na vida empresarial 
e p<ilitica da sua' terra natal, onde exerceu os manda
tos de Vereador e Prefeito, por mais de uma vez. 

A experiência que adquiriu· no desempenho de 
tais funções e a projeção que obteve comq principal 
dirigente do Banco Indústria e Com_ércio de ·santa 
Catarina S.A., hoje desaparecido, mas que foi a seu 
tempo um sólido e importantíssimo empreendimen
to, credenciaram-no para novas responsabilidades, 
fazendo-o conhecido e respeitado já não apenas dos 
seus conterrãneos itajaienses, mas dos catarinenses . 
de todos os quadrantes, · 

Quando da redemocraiização do país, em 
111945, sobressaiu desde logo sua liderança entre 
os que se reuniram para constituir, em meu Estado, 
a União Democrática Nacional, partido pelo qual se 
elegeu Governador do Estado e mais tarde Senador 
da República . . 

Já não haverá certamente no Congresso Na
cional muitos dos que cbm ele aqui conviveram, mas 
os que o tiveram por oompanheiro ·nas lides partidá
rias ou parlamentares; entre os quais V. ~- Sr. Pre
sidente, poderão testemunhar as aHas qualidades de 
homem público e de cidadão do Senador lrineu Bor
nhausen, sua IE~rga visão política, sua elegãncia mo
ral, seu equilfbrio, sua serenidade e sua lucidez, 
qualidades que estiveram a serviço do Congresso e 
da nação, sobretudo em momentos difíceis da nossa 
recente hislória política. 

Santa Catarina guarda de lrineu Bornhausen a 
melhor lembrança, sobretudo pela sua dinãmlca e 
inovadora atuação à frente do Governo do Estado, 
onde realizou marcante obra administrativa, a par de 
exercer vigorosa liderança sobre expressiva parcela 
da sociedade catarinense, que lhe seguia a orienta
ção política. 

lrineu Bomhausen é uma referência da maior im
portància na história republicana de Santa Catarina 

Revejo-o elegante, afável, simpático, freqüen
-tando a casa de meu pai, se•J devotado amigo e cor
re~gionário. Revejo-o entre as figuras que povoam 
as lembranças da minha infância. É também pes
soal, assim, a homenagem que ora lhe presto, da tri
buna do Senado, em nome do povo catarinense, 
que tenho a honra_de aqui representar. · 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.-
Presidente, SF-5 e Srs. Senadores. 

De 20 a 22 de março deste, acontece em For
taleza, Ceará, o 12 Seminário Estadual Sobre o Uso 
Indevido de Drogas, uma iniciativa da Câmara Muni
cipal de Fortaleza e do Centro Informativo de· Drogas 
-CEIO. 

-
Aproveitando o ensejo para dissertar sobre __ 

este assunto, deixo registrado nesta Casa Legislativa 
meus cumprimantos aos organizadores do evento. 

· Senhoras Senadoras; Senhores Senadores, de 
· há muito, nos conscientizamos da magnitude que o 
problema das drogas representa para o Brasil. Mas, 
infelizmente, a maioria. da população ainda não se 
apercebeu. do que pode aoontecer .em sua própria 
casa, com seus filhos, pais, irmãos, cônjilgés, namo
rados ... 

Apesar de já terem ·sido detectados quase to
dos ·os problemas decorrentes do uso e tráfioo de 
entorpecentes, problemas físicos e psicológicos, 
eoonõmioos e sociais e mesmo políticos, tanto nas 
capitais quanto nas cidades do interior dos estados 
brasileiros - e de alguns mais graves terem sido di
vulgados pela imprensa -, nem o Governo, nem as 
instituições não-governamentais assumiram uma 
campanha permanente. e maciça de esclarecimento 
públioo. 

Por isso, muitos ainda encaram o problema de 
forma ingênua e inoonseqüente, quando as drogas 
podem, em pouco tempo, se transformar em verda
deira tragédia nacional, se nada for feito para aper-
feiçoar-se a legislaÇão que regulamenta a maféria .É 
preciso chamar a atenção e sensibilizar mais as au
toridades; corrigir os desacertos da atual política; 
an1pliar os recursos governamentais e da sociedade 
organizada, objetivando não só reprimir, mas tam-
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bém fazer a prevenção primária e o tratamento e re
cuperação de dependentes qt.ií micos; eliminar os 
preconceitos e o abandono em relação aos depend
entes das drogas; e tantas outras coisas, que os es
pecialistas poderão nos indicar. 

A maioria dos projetes de lei em andamento no 
Senado Federal ou na Cãmara dos_ Deputados visa 
alterar o enfoque legal vigente no Brasil sobre os tó
xicos, e conferir tratamento diferenciado aos usuá
rios que se mostrem inofensivos à sociedade, ao 
mesmo tempo em que procuram prever punição 
mais severa, tanto aos que traficam quanto aos que, 
ao consumirem substâncias entorpecentes, mos
trem-se violentos· e assumam a condução de veícu
los automotoras ou se apresentem fora de controle. 

Ainda em relação às proposições que tramitam 
no Parlamento brasileiro, consideramos imporlante 
deixar bem claro, que quase todas elas tendem a 
descriminar os usuários de drogas. Algumas buscam 
propiciar-lhes, gratuitamente, seringas, a exemplo 
do que ocorre em países como a Holanda e a Sué
cia, com o intuito de reduzir as contaminações entre 
dependentes. Constatamos .que, em todos esses 
projetes, há duas tendências bem definidas: uma, · 
em nelação aos dependentes de drogas, que pas
sam a ser encarados como doentes sociais;.e autr:a, 
que se refere aos traficantes, para· os quais ·se prevê 
que devem permanecer proscritos e. receber penas 
mais duras. · · · · · · · 

Esses objetivos' nos parecem salutares e;' se 
aprovados. representariam um avanço em nossa· le
gislação. o que nos leva a afirmar aqui que, quando 
esses projetos chegarem ao Senado para aprecia
ção, muitos deles receberão o. nosso .epoio, ressal
vando, é e/ar<;>. o nosso direiio de ,apresentar e(llen
das para aperfeiçoá-los, no que julgarmos conve-
niente. · · 

Quanto ao tema descriminação das drogas; te
mos conhecimento de QUe· alguns países europeus 
tentaram descri111inar as drogas de 11m modo geral, e 
não apenas as consideradas leves. É· o caso da Ho
landa e, emmen'or·grau; da Suécia; que objetivavam 
estabelecer o controle do tráfico e do uso, além da 
identificação· dos dependentes e ·de .punições mais 
severas para· os traficantes. 

Na Holanda, por exemplo, oesde 1970; foi feita 
uma divisão entre o que se convencionou ·denominar 
de drogas leves (entre· elas maconha e haxixe) e pe
sadas (LSD, cocaína ou heroína), As primeiras são 
vendidas livremente- em coffee-shops . especiais 
que, aliàs,-não podem· comercializar bebidas alcoóli
cas. Os garçons o fenecem os vários tipos existentes, 

de acordo com a procedência: Brasil,- Turquia, Ne
pal. São permitidàs diariamente, um máximo de trin
ta gramas por usuário. 

Os legisladores desses países imaginavam 
que, uma vez atendidas as necessidades dos de
pendentes de tóxicos, estes deixariam de fomentar o 
mercado ilícito e passariam a minimizar a ação dos 
traficantes. Por essa razão, até hoje. são oferecidas 
facilidades aos consumidores, como proteção poli
cial, no local em que se reúnem livremente, doação 
ou venda de seringas a preço de custo, etc. 

Os defensores da descri mi nação tem argumen
tos fortes para manter a política de liberação: há 
anos estão quase estacionados os números da inter
nação em clínicas de recuperação de viciados e de 
doentes de AIOS. Na verdade, o melhor resultado, 
nesses países, está na questão sanitária, 'pois houve 
uma redução dos casos de AIOS (como na França, 
de 15%) e de hepatite. · 

Nos países em que foram tentadas políticas li
·beratórias, constatou-se também o deslocamento de 
contigentes de dependentes e traficantes, o~undos 
não apenas de países vizinhos, mas de várias par
tes do mundo. Tal fato comprometeu. de cérta for-

. nia, resultados esperados, pois o control.e de depen
dência tomou-se mais difícil, dada a móbilidade dos 

. usuários. e a instabilidade desses. _ · · 
· • :No Brasil, embora não se tenha. uma liberação 

oficial e legal do uso da . maconha, já ·se observa 
urrià niáior tolerãncia com· 6 consumo de drogas e 
os lJsuários, que já não J;ãi:>' tão malditos como há 
\íinie an6s • .,Çonforme pesquisa realizada, nas princi
pais" ·ca:PftaJ'l\'" qrasileiras, junto a 2.3'7 4 péssoàs, 

. 41 ,B% 'li a favor da descrim(nação do usuário de ma
conha, 20,3% já a experimentaram, e 60,9% é oon
tra. Há um ano, a me;;;ma pesquisa indicou apenas 
20% a favor e 75,3% contra: · · · 

· · · Em relação à heroína e a cocaína e seus deri
vados como o crack e a merla, e outras drogas, a 
abordagem é evidentemente diversa pois se trata de 
drogas pesadas, cujas seqüelas são extremamente 
graves, sendo mesmo letais. 

cOncluindO,_ gostaríamos de afirmar que, do nos
so ponio de vista; não se déveria penalizar os usuários 
de drogas oom detenção, prisão simples ou reclusão, 
que seriam nes!!tyadas apenas para os traficantes. 

Todavia, a· nosso ver, oonfi:>nme prevê um dos 
projetos do Congresso Nacional, os usuários deve
riam preStar se!Viços à oomunidade, por um certo 
período, e impedido de ausentar-se de seu lócal de 
domicmo. Mais do que punição, o usuário necessita 

· de apoio e de tratamento· mêdico, ou seja, de ajuda 
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Acreditamos também que o oferecimento de tras tantas práticas que contribuem para o resultado 
proteção, pelo Estado, aos dependentes de drogas punitivo. mas não para se alcançar a verdade. 
que queiram delas se afastar. contra a ação dos tra- Concluindo, destacamos a importância de uma 
ficantes que os forçam ao consumo, seria uma medi- atuação cada vez maior do Estado em campanhas 
da positiva de grande alcance. esclarecedoras da opinião pública e no tratamento 

Por outro lado, cumpre-nos ressaltar que a le- de quem quer se ver livre dos efeitos do uso das 
gislação e uma ação efetiva do Estado deveriam, drogas, !)Ois, muitos, repetimos, não têm consciên-
tanto reduzir a influência nefasta da propaganda das cia do problema e, outros, não têm condições para 
drogas legalizadas, quanto impedir o acesso de pagar os altos custos de uma intamação. 
crianças e adolescentes ao álcool, pois este e o Propugnamos, portanto, para que, atravês do 
fumo são. comprovada:mente, prejudiciais à saúde e Ministêrio da Saúde, sejam implementados e amplia-
causa de mais violência na sociedade, e de mortes dos programas para que os usuários de drogas te-
no trânsito. nharn a oportunidade de se tratar e voltar à completa 

Finalmente, queremos destacar que uma das normalidade, ou seja, de se reintegrar à vida normal 
principais causas da disseminação das drogas entre de nossa sociedade. 
os adolescentes brasileiros é, sem dúvida alguma, Era o que tinha a dizer. 
uma das falhas gritantes de nosso sistema escolar, Muito obrigado. . 
que quase não tem escolas de tempo integiaJ. O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP) - Sr. 

A ausência de atividades escolares, principal
mente entre as populações de niais baixa renda, re
dunda em busca, pelos jovens, de novas . experiên
cias para ocupar o tempo vago, para fugir da situa
ção de miséria, para suprir, de alguma forma, as ne
cessidades decorrentes de baixa auto-estirr.a, de in
segurança, de ansiedade, de compulsão a fazer 
algo, e de falta de amor, de amizade e de solidarie
dade humana 

Se as escolas não lhes oferecerem oportunida
des para maior integração e realização, atravês de 
práticas desportivas, artisticas e culturais, e nem 
mesmo para um aprendizado profissionalizante, o 
tempo livre deles poderá resultar em trágicas histórias 
no amanhã, como jã ocorre, hoje, com grande desta
que pela imprensa, na cidade do Rio de Janeiro. 

Quanto ao tratamento da questão no Poder Ju
diciãrio, lamentavelmente, somos obrigados a reco
nhecer que os processos judiciais tramitam com 
uma morosidade impressionante. Essa lentidão, 
muitas vezes, favorece os traficantes. Por outro 
lado, no que concerne ao usuário, distancia as con
dições físicas do acusado dos exames de depen
dência toxicológica, quase sern!'lre realizados quan
do o usuário já deixou o vício ou dele está tempora
riamente afastado. 

Assim, não sendo provada a dependência, o 
portador toma-se passível de ser qualificado como 
traficante, quando, na verdade, necessita de trata
mento. Além disso, nem sempre a verdade proces
sual será ~ ainda que se observem todos 
os ritos, prazos e requisitos procedimentais, pois hã 
iatores como o falso-testemunho, as provas produzi
das artificialmente, os flagrantes preparados e ou-

Presidente, Sr"5 e Srs. Senadores, "É permitido aos 
mais fracos, de ter uma boa intenção e de a dizer", 
com este verso de Victor Hugo, em 25 de março de 
1876, ainda no império cirruou em Belém o primeiro 

·número de um tablóide intitulado A Provlncia do 
Pará. 120 anos depois este jornal continua desem
penhando com isenção e precisão o papel de bem 
informar. 

É com a intenção de homenageai' o pioneiris
mo, a qualidade e de registrar a passagem do centé
simo vigêsimo aniversário de A Provlncia do Pará, 
um dos mais antigos jornais que circulam no Pais, 
que venho a esta tribuna 

A importância de A Provlncia do Pará na.fur
mação da história política do Pará e, conseqUente
mente, do Amapá é inqueStionável. Fundada por 
Joaquim José de Assis, líder do Partido Uberal do 
Pará, por Antônio Lemos, ex-funcionãrio da Marinha, 
e por Francisco Cerqueira, mestre em artes gráficas, 
o primeiro número circulou justamente no õ.a do 
quinquagésimo segundo aniversârio do juramento 
da Constituição Política do Império. 

Quatro anos após a fundação do jornal morreu 
Francisco Cerqueira e nove anos após seu faleci
mento morreu Antônio Lemos. Estes dois republica
nos por pouco não testemunharam a queda do im
pério ocorrida quatro meses após a morte de Lemos, 
mas deixaram um legado riquíssimo que é este ór
gão de imprensa isento, sério e transformador. 

Gostaria portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, que fosse apreciado por este Casa o re
querimento de voto de lóuvor a A PfOV{ncia do 
Pará, este jornal Amazõnico que tem lugar cativo na 
história da imprensa brasileira 
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Muito obrigado. 
O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (PTB

PR) - Sr. Presidente. Srªs e Srs. 
Efetivada por imperativo constitucional, a apo-

sentadoria do Ministro O/avo Drummond foi objeto 
de Sessão Especial do Tribunal de Contas da União, 
no último dia 20 de março. 

Homem público de múltiplas e variádas virtu
des, natural de Araxá, Minas Gerais, o Ministro ho
menageado foi recentemente ungido com a máxima 
comenda do serviço público braSileiro, a medalha de 
ouro por cinqüenta anos de serviço, concedida pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Neste meio século de vida pública, ocupou o 
Ministro Drummonâ as mais importantes funções. 
cargos e magistraturas, cabendo destacar as de 
Procurador da República e da Fazenda Nacional, 
cargos legislativos como os de Deputado Estadual e 
Federal, Conselheiro do Tribunal de Contas do Esta
do de São Paulo e, finalmente, Ministro da mais alta 
Corte de Contas do País. 

Humanista e talentoso literato,.titular da Cadei
ra n" 12 da Academia Mineira de Letras, tendo ocu
pado a vaga deixada por outro mineiro ilustre, Tan-· 
credo de Almeida Neves, Sua Excelência, o ministro 
homenageado pelo Sodalício, proferiu na ocasião 
discurso de ~r?' beleza e significado. 

Também, ao saudá-lo, em nome daquele.hono
·rável plenário, o Ministro Ademar Pal~dini Ghisi, ou
tro grande nome que enaltece e dignifica o Tribunal 
de Contas da União, disse com ingente sensibilidade 
e privilegiada oratória o que foi o 'sentimento comum 
de seus pares, após anos de éonvívio e de mútuo 
conhecimento. 

É verdade bíblica: .•. há tempo de chegar, há 
tempo de partir, com a vida se deixando marcar pelo 
regozijo das chegadas e pela tristeza das pariidas. 

Parte agora o Ministro Drummond, no fulgor de 
sua privilegiada energia, com experiência e Sábedo
ria, para uma nova e desafiadora empreitada, candi
dálando-se a prefeito de sua cidade natal, Araxá, 
encrustrada conitadas as suas belezas nas monta
nhas das Geraes. 

Cumpre assinalar, Senhor Presidente, Senho
res. Senadores, que esta atitude pouco comum na 
vida pública brasileira, de retomo às origens também 
na política, é uma das mais elogiáveis e salutares 
práticas republicanas. 

Oue tenha sucesso em suas novas empreita
das o . Ministro Poeta de Araxá, que agora quer ser 
prefeito de sua cidade natal, ele que tanto foi, em 
tantos e tão distintos lugares. 

O grande Charles De Gaulle, mito e exemplo
da história francesa, após todos os. ventos e marés . 
de sua vida pública, ao deixar os Campos Elisios e a 
Presidência de seu país, dedicou-se à política pro
vincial, ocupando a edilidade de sua cidade natal, 
Colambey Les Deux· E'glises. Dizem seus biógrafos 
que, não obstante sua vida coberta de glória e gran
deza, foi lá que encontrou seus momentos de mais 
intensa felicidade. 

Que tenha a mesma ventura o Ministro Olavo 
Drummond. 

Solicito, por derradeiro, que sejam incluídos 
nos Anais desta Casa· os discursos do Ministro Ade
mar Paladini Ghisi e do Ministro Olavo Drummond, 
proferidos por ocasião da Sessão Especial do T ribu
nal de Contas da União do dia 20 de março de 1996. 

Muito obrigado. - Senador Luís Alberto de 
Oliveira. 

Brasília, 20-3-96 
Em memorável ocasião vivida por este mesmo 

Plenaria, no dia 13 de junho de 1990 tomava posse 
como Ministro desta Corte de Contas, o Doutor Ola
vo Drummond, a quem este Tribunal homenageia 
nesta Sessão Especial por motivo de sua rêcente 
aposentadoria efetivada por imperativo constitucio
nal. 

Na presença de todos titulares dos três Pode
res da República, à época, de vários. Ministros de 
Estado, de altas autoridades federais, deste Distrito 
Federal, de vários estados da União e Municipais, 
estas notadamente da região do Triângulo Mineiro, 
onde se insere o torrão de Araxá berço querido do 
empoSS<~ndo jurou ele desempenhar com inde
pendência e exatidão os deveres do cargo, cumprin
do e fazendo cumprir a Constituição Federal e as 
leis do País. _ 

Eis-nos todos, nesta oportunidade, reunidos 
em tomo do mesTT_I9 protagonismo agora Ministro ju- · 
bilado, para o ato festivo e tradicional de despedida, 
após esse rico e gratificante cónvívio de mais de cin
co anos com todos e com cada um dos que partici
pam do quotidiano desta Corte. 

· Desde logo há que se destacar a já sentida au-
sência do insigne companheiro de tantos episódios 
marcantes dessa farta e integradora comunhão, cujo 
sentimento poderíamos defin~ como poeta numa só 
palavra, Saudade:" ·· · -

"Saudade.- sombra fantasma/ coisa que bem 
não se explica;/- Algo de nós, que alguém leva..J 
Algo de alguém que nos fica ... • 

Certamente Jerá desejado nosso ilustre Presi
dente Marcos Vilaça, ao conferir-nos a honra de 
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saudar o Ministro Olavo Drummond, querido amigo 
de todos e ex-companheiro deste Plenário, em 
nome da Corte, que mais enfatizássemos a realida
de existencial do homenageado no perpassar do últi
mo lustro dentro e perante este Tribunal, quando ele 
mais próximo de nós esteve. 

Todavia, queríamos ou· não, somos todos no 
legado do nosso presente conseqüência vivenciada 
do nosso passado. 

Por isso, pedindo licença ao Ministro Homero 
Santos - triangulino como nosso prezado homena
geado e testemunha quase ocular de sua história -
a quem foi cometida a incumbência de saudá-lo ao 
ser empossado neste Tribunal, repetindo--Orecxmhe
cer o menino, ainda coroinha, escoteiro, artista de 
circo, carregador de malas •.• coritinuo do cartório do 
3" Ofício da Comarca de Araxá Depois, já estudante 
de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, 
•.. Professor Secundário e Redator de Jornal e Rá
dio .•. Bacharelado sucessivamente Redator, Jorna
lista, Advogado, Secretário da Presidência do TRE
MG, Deputado Estadual suplente de Deputado Fe
deral, Procurador da Fazenda Nacional, Secretário 
da Presidência do Banco do Brasil, Procurador da 
República junto ao Supremo Tribunal Federal em 
Brasília, por doze anos. Procurador da República em 
São Paulo, durante seis anos ... Professor Universitá
rio, Diretor e Vice-Diretor de Faculdades, em São 
Paulo, Delegado do Brasil nos Estaqos Unidos pela 
Marinha Mercante, Diretor Financeiro e Diretor de 
Recursos Humanos da VASP, Conselheiro do Tribu
nal de Contas do Estado de São Paulo e seu Vice
Presidente e Corregedor ... Nas letras, poeta e con
tista inspirado e consagrado, membro da Academia 
Mineira de Letras, Cadeira rP 12, na vaga de outro 
ilustre mineiro, o ex-Presidente Tancredo de Almei
da Neves, membro da Academia Araxaense de le
tras destacando através das obras ... Noite do Tem
po, Ensaio Geral, Ondens do Candeal, O Amor deu 
uma Festa, e várias outras 110 prelO. 

Este, o homem bem-vindo à nossa Casa no 
início desta década, pleno de experiências e sabe
doria, dono de um vasto e respeitado Cuniculum, 
capaz de ombreá-lo às mais respeitáveis figuras da 
vida pública brasileira. 

Naquele momento . de chegada sua avaliação 
sobre a realidade vivida pela Nação sintetizou-Se 
nestas palavras refletidas e corajosas: É chegada a 
hora de ousar com dignidade e, quando preciso, cor
rigir com altivez. A palavra de ordem é agir bem e 
rápido, com lisura e destemor, fulminando os hábitos 
nocivos de uma República cansada e tomando a lici-

tude uma rotina no quotidiano da Nação. Naquele 
instante, enfatizava ainda a importância do Tribunal 
de Contas da União: O gênio de Ruy Barbosa ideali
zou este Colegiada como um templo de respeito, se
renidade, moralidade, eficiência, qualidades que não 
lhe faltaram no século de sua concepção. Muito ain
da nos espera, pois o aprimoramento da instituição é 
tarefa renovadora, devendo buscar a claridade nas 
luzes do tempo". 

Depois, exprimia uma certeza:" ... a todos dei
xo uma certeza bem minha, significada no propósito 
de que nos derradeiros quarteirões da jornada que o 
destino me impôs, não deixarei que se apaguem as 
luzes do bom senso e da bondade, a que devo a feli
cidade dos meus passos". 

Rnalmente, um compromisso apaixonado: AfirC 
mo, finalmente, que, se não ilustrei, lustrei como 
pude os degraus da ascensão. Cumpre-me, agora, 
polir com esforço e grandeza os espaços do grande 
patamar. Coroar o sofrido compêndio, pois a· vida 
pública nada mais é que um livro de devoção, sacri
fícios, aplausos, triunfos e surpresas. Ele só merece
rá ser lido, todavia, se editado pela probidade, em 
fascinante..paginação de amor. 

O cumprimento da tarefa a nós atribuída gene
rosamente pelo operoso Presidente Marcos Vilaça, a 
quem agradecemos pela honraria, efetiva~e real
mente a partir deste instante. 

Confere-nos o mandatário a atribuição de pro
nunciarmos sobre a figura de nosso ex-colega de 
Plenário que, como dito, por imperativo constitucio
nal afastou~e das lides da Corte a partir do dia 31 
de agosto de 1995. 

Ao presidir a sessão especial de posse do ilus
tre Ministro Olavo Drummond, assinalávamos: lncor- '' 
por~e Sua Excelência a este Plenário, em momen
to sério e grave da vida nacional, na qual sua Supre
ma Corte de Contas atualiza métodos, desenvolve 
ações e pratica atos.de aperfeiçoamento e modern
ização de seus procedimentos; com vistas ao melhor 
cumprimento dos preceitos que regem suas ativida
des institucionais. .. Soma-se, a partir de hoje, às ati
vidades deste Colegiada, uma singular e destacada 
figura de ser humano e de cidadão, cuja efetiva e 
nobilitante participação,.. certamente contribuirá para 
que o Tribunal de Contas da União, melhor e mais 
eficientemente, possa cumprir e realizar süas altas 
funções no contexto institucional da Nação." -

Passado esse período, contado de sua po5e 
até a data de seu jubilarnento, pode o eminente ho
mem público, que ora homenageamos, orgulhar~ã 
por haver dado relevante contribuição para o aper .. 
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feiçoamento desta Instituição, sem que, em qualquer da realidade contábil, financeira, orçamentária e pa-
momento se apagassem, como de sua preocupa- trimonial da União, destacando a importância do 
ção, as luzes do bom senso e da bondade, a que novo instrumento fiscalizatório incorporado ao Tribu-
creditava a felicidade de seus passos nesta sua já nal pela Constituição de 1988, como meio eficaz de 
longa e exitosa caminhada entre seus concidadãos. análise de desempenho dos entes públicos, a Audi-

Neste lustro de embates de que foi protagonis- teria Operacional. !::-esse. exatamente, o novo me-
ta, na dura e permanente arena deste Tribunal de canismo de ação de que se tem valido a Corte para 
Contas, pode declarar, envaidecido e respeitado, aperfeiçoar e modernizar suas ações de controle, 
que pugnou a boa luta, e que logrou •.. polir com es- fiscalização e avaliação de desempenho dos órgãos 
forço e grandeza os espaços do grande patamar .... " da pública administração brasileira 

"Todos os homens são semelhantes 
nas palavras; somente nos seus atas é que 
se vêem as diferenças". 

Assim terã sido com Olavo Drummond> que se 
creditou perante a Nação e o País com um imenso 
acervo de assinalados serviços prestados à causa 
pública por mais de meio século, expressamente re
conhecido pelo seu mais alto Magistrado, ao conce
der-lhe no ano de 1995,. Medalha de Ouro em ceri
mOnia no Palácio do Planalto, enriquecida pela pre
sença dos Presidentes das duas Casas do Congres
so Nacional e do Supremo Tribunal Federal, do Go
vernador de Minas Gerais, do Procurador Geral da 
República. do Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça, do Advogado Geral da União, de seus cole
gas deste T nbunal, e de outras altas autoridades da 
República, do DiStritll Federal e de seus ilustres é 
queridos familiares. 

Esses méritos e qualificações terão motivado, 
também, o gestll compreensivo e justo dos respon
sáveis, nesses últimos cinco anos, pela outorga das 
condecorações da Ordem do Rio Branco, da Ordem 
do Mérito Militar, da Ordem do Mérito Judiciário do 
Trabalho e da Ordem do Méritll Judiciário Militar. 

Seus ex-<Xlmpanheiros dessa caminhada, no 
permanente exercício· destas relevantes funções, 
sentem-se honrados por tê-lo tido ao seu lado, no 
quotidiano desta Corte, colaborando na difícil mas 
também nobilitante missão de vivificar os preceitlls 
legais e constitucionais que lhes cabe cumprir e fa
zer no interesse maior da Nação. 

Testemunham E)les, por meu intermédio, Se
nhor Ministro Olavo Drummond, seu respeitll e admi
ração por tantas e importantes tarefas efiCiente e ze-

·losamente cumpridas por Vossa Excelência. Recor
dam-se de sua Relatllria e de seu Parecer sobre as 
Contas do Governo da República do Exercício de 
1992 - em momento assaz delitado da vida institu
cional do País, ao serem transferidas as rédeas do 
Poder Executivo para o Vice-Presidente da Repúbli
ca - nos quais o ilustre Relatnr teve a oportunidade 
de abordar os temas mais controversos e palpitantes 

A ampla e meritória abordagem da matéria 
pelo Relatllr, naquela oportunidade, mereceu do en
tão Decano da Corte, o ilustre Ministro Luciano 
Brandão Alves de Souza, expressas congratulações, 
por corresponder à elevada qualificação e à expe
riência do Autor. 

O destaque dado pelo Relator às deficiências 
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
à época considerado ~orgânica, es!n.J!uraf e funcio
nalmente;. em precárias condições, foi conclusão a 
que aderiram todos os membros do Colegiada, obje
tivando o fortalecimento do Controle Externo exerci
do por esta Corte. 

Relatando a Auditoria Operacional procedida 
no âmbito da Empresa Brasileira de Comunicações 
S/ A - RADIOBRÁS, TC nº- 025.169/92-0, teve o nos
so prezado Ministro Olavo Drummond oportunidade 
de proceder a uma profunda e completa radiografia 
naquele ente plblico, cujas recomendações e deter
minações nos seus setnres econômico-financeiros, 
operacionais, comerciais e administrativos já come
çaram a surtir positivos efeitos, conforme preconiza-
do pelo seu Relatllr em 25 de maio de 1994. · 

Contribuição inestimável para o futuro do ensi
no fundamental de nosso pais resultou da Auditoria 
Operacional também relatada pelo nosso .homena
geado em alentado estudo, de novembro de 1994, 
constante do processo TC nº- 014.833/93-0, no qual 
se detectaram falhas e omissões que revelaram a 
extrema fragilidade dos controles dos recursos re
passados a Estados e Municípios através do Fundo 
Nacional do Desenvolvimentll da Educação- FNDE, 
oriundos dos recursos do Salário Educação. 

Esse substancioso tralbalho de que se pode or
gulhar o Tribunal de Contas da União, orientado e 
conduzido pelo Ministro Olavo Drummond, resultou, 
inicialmente, em cantatas e reuniões de !ralbalho do 
ilustre Ministro·da Educação e do Desporto, Dr. Pau
lo Renatn de Souza e de membros de sua equipe, 
com integrantes deste Colegiada e analistas de con
trole externo da Corte. 
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Os novos procedimentos de controle e fiscali
zação na aplicação dos recursos desse Fundo ado
tados ultimamente pela Direção do FNQE, já estão 
produzindo salutares resultados .ante a reconhecida 
e mais eficaz aplicação dos recursos liberados. 

Atuação e desempenho dos mais dignos e efi
cientes foi, indubitavelmente, aquele em que atuou 
como Relator o ilustre Ministro Olavo Orummond no 
processo TC n" 010.578/95, decorrente de uma Rep
resentação da 8ª Secretaria Geral de Controle Exterc-
no, em face de notícias veiculadas na imprensa a 
respeito do Programa de Desligamento Voluntário 
de Funcionários do Banco do Brasil que a levaram a 
questionar a legalidade do referido programa e da 
contratação de empresa muHinacional para sua efe- . 
tivação. 

Não apenas em tempo recorde, como com alta 
proficiência e zelo se houve o eminente Relator, pro
duzindo uma proposta que mereceu o apoio de seus 
Pares neste Plenário, cuja éecisão tranqüilizou as 
partes interessadas e deu justa solução jurídica à 
polémica estabelecida. 

Muito mais poderíamos acrescentar ao profí
cuo, dedicado e competente trabalho desenvolvido 
pelo nosso homenageado, contribuindo para o 
maior prestígio do Tribunal de Contas da União, e 
para sua conseqüente afirmação no _conceito da 
opinião pública. 

· Esta Corte, nos anos deste penúltimo lustro 
do século e do milénio, contou indubitavelmente, 
com a participação desvelada e com a atuação fir
me, eficiente e corajosa do Ministro Olavo Drum
mond, o qual, no seu âmbito, colaborou, influiu e· 
contribuiu devotadamente para que a entidade se 
institucionalizasse através de sua Lei Orgânica de 
n• 8.443/92 e de seu Regimento Interno, de 15 de 
junho de 1993; para que o Tribunal se fizesse pre
sente e atuante no grave episódio da Comissão 
Parlamer)tar Mista de Inquérito do Orçamento, 
quando destacou mais de um terço de seus analis
tas de controle· externo (aproximadamente 300 
servidores), objétívando promover e executar as 
auditorias solicitadas pelo Congresso Nacional; 
para que ao Tribunal, através da Lei n" 8.730/93, 
fosse cometida a tarefa de controlar a obrigação 
da declaração de bens e rendas das autoridades 
exercentes de cargos, empregos e funções nos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; para 
que nos últimos cinco anos pudesse a Corte de 
Contas ter atendido cõm presteza· e eficiência os 
pedidos do Congresso Nacional, àtravés de suas 

Comissões Permanentes ou de Inquérito, nos ter
rrios_daConstituição; visando a realização de inspe
ções e aUditorias de natureza contábil, financeira, or
çamentária, operacional e patrimonial; para que o 
Tribunal pudesse estar fisicamente presente com 
suas Secretarias Regionais de Controle Externo em 
todas as Capitais Estaduais; para que pudesse fir
mar Acordos de Cooperação Técnica com a quase 
totalidade dos Tribunais de Contas Estaduais e_Mtr 
nicípios, com a Procuradoria Geral da República e a 
Advocacia Geral da União, com o Tribunal de Justi
ça do Distrito Federal, como tembém com expressi
vo número de Entidades Superiores de Contas, a ní
vel internacional, como as de Portugal e de todos os 
países de língua portuguesa, e com outras deLas, já 
autorizadas por este Plenário; para que a formação 
e treinamento a cargo do Instituto Serzedello Corrêa 
pudesse preparar no âmbito do Tribunal seus servi
dores, como também aqueles que aprovados em 
concurso público, ali fosserr, realizar um curso como 
exigência indispensável para a sua definitiva admis
são aos quadros da Corte; para que ações e· proce
dimentos de fiscalização e controle fossem devida
mente concebidos e formalizados visando ·a que 
este Plenário pudesse acompanhar, no cumprimento. 
de seus deveres legais e constitucionais, o Progra
ma de Privatização a cargo do BNOES, o recente 
Programa de Concessões de Serviços Públicos, a 
observância da Lei de Licitações no âmbito das em
presas públicas, dentre tantas outras importantes e 
relevantes tarefas cometidas à mais alta Corte de 
Contãs do País. 

O Ministro Olavo Orummond. foi protagonista e 
participante desse processo de afimiação e de aper
feiçoamento desenvolvido e experimentado pelo T ri
bunal de Contas da União nesse período em que a 
ho~rou e dignifiCou com importantes contribuições e 
com sua presença sempre estimuladora e criativa. 

Ao eminente Ministro se deve criditar também 
boa parcela do alto e positivo juízo _de valor formula
do, em aplaudido improviso, pelo Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, neste Plenário, no início das 
atiyjdades da Corte, em 17 de janeiro próximo pas
sado. Referindo-se aos deveres prescritos à admi
nistração pública pelo arl 37 da Constituição Fede
ral, que deverá obedecer aos princípios da legalida
de, impessoalidade, moralidade e publicidade, adu
ziu Sua Excelência: Esta visão de uma Administra
ção Pública transparente, que preste contas... é, 
realmente a de ser responsável perante a sociedade 
pelo que se fez. É uma noção fundamen~<tl do_Direi
to moderno, Direito Admini!ltrativo modem_o, e da po-
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lítica modema. E o Tribunal de Contas é parte fun
damental deste processo. 

Desdobrando seu reciocínio para situar o pa
pel desta Corte no processo de reformas propos
tas ao Congresso Nacional, enfatizou o Chefe da 
Nação: "Neste momento de reformas nós temos 
que fazer as duas coisas: criar estruturas novas, 
mas manter em condições de atividade perfeita 
instituições vitais, que provaram ter senfido na tra
jetória da civilização brasileira ..• E os Tribunais 
são fundamentais neste processo. São fundamen
tais porque eles permitem um outro tipo de contro
le da sociedade, para verificar até que ponto aqui
lo que se inova corresponde, efetivamente, ao in
teresse mais profundo da Nação, ou foi simples
mente um modismo". 

Ao Ministro Olavo Drummond, sempre atento 
às coisas, aos problemas, aos desafios, à realida
de identificadora, enfim, deste Tribunal, os agrade
cimentos de todos os que aqui continuam desen
volvendo suas atividades e que até ontem tiveram 
o prazer e a alegria de conviver e trabalhar ao seu 
lado. Servidores ·e Ministros irmanarrt=se neste mo
mento para dizer-lhe do seu reconhecimento por 
ter contribuído, ainda, para que a imprensa livre 
do nosso País, muito recentemente, ajuizasse po
sitiva e impactante opinião acerca deste tão nosso 
Tribunal de Contas da União, da qual destacamos 
este tópico: "Órgão antigo e bem sedimentado na 
administração pública. brasileira, tendo servido de 
exemplo para tribunais semelhantes em outros paf
s·es, o TCU, na verdade, granjeou .sua boa fama 
de. fiscal atento e exigente da coisa pública muito 
mais em função do desempenho de seus Minis
tros, auditores e funcionários categorizados do 
que propriamente pelá receita constitucional de 
sua formação; muito embora esta tenha sido um 
aperfeiçoamento positiva de sua composição e 
atuação. Mas tudo isso de pouco ou nada adianta
ria se não hotNesse, da parte de todos os seus in
tegrantes, o ânimo da fiscali~ção permanente e 
desapaixonada, o desejo de contribuir, na sua alça
da, para a moraüzação da serviço público e o since
ro intuito de colaborar com o Congresso para que 
ele possa exercer plenamente seu papel constitu
cional. Por tudo isso, o TCU conquistou um lugar de 
respeito na sociedade nacional, numa hora em que 
tantas outras instituições públicas passam por uma 
séria crise de credibilidade e de eficiência". (Jornal 
de Brasflia: 24-2-96 e Popular". 24-2-96) 

Senhor Presidente! Senhores Ministros. Dignís
simas autoridades. Senhoras e Senhores. Queridos 
familiares de nosso caríssimo homenageado, espe
cialmente sua dileta esposa, O. Mãrcia 

Uma palavra final, a de despedida, nestas jã 
tão alongadas linhas, a ser dirigida a este legítimo 
profissional da amizade, especialmente ao amigo de 

todos nós, e não apenas de Juscelino Kubitschek, o 
Ministro Ofavo Drummond. 

Uma palavra final a esse exemplar cidadão, in
cansavelmente participativo e prestante, sempre a 
serviço das causas cívicas e sociais de suas ama
das Araxá, Brasflia e. São Paulo, o qual recentemen
te fez-se comprometido com as honrosas escolhas 
de Grande Chanceler da Universidade São Marcos e 
de Vice-Presidente da Conselho Diretor do Memorial 
JK, presidido pela Srª Mãrcia Kubitschek desde o fa
lecimento de O. Sarah Kubitschek, respectivamente 
do Estado de São Paulo e desta Capital Federal. 
Louvamos, neste palavra final, quem orgulhosamen
te se dignifica ao emprestar, desde o último dia 8, 
seu nome carismático à Faculdade de Direito de 
Araxã, como também, à Presidência-de-Honra do 
Araxá Esporte Clube, do Aero Clube de Araxá e do 
Movimento Araxaense da Raça Negra 

Que esta palavra final, realmente, Sr. Ministro, 
seja de agradecimento, de admiração e de reconhe
cimento por todas as formas como possamos conce
bê-la para responder à sua tão real e tocante Ora
ção de Graças, suave e ternamente expressa na 
poesia "0 Céu Nada Me Deve", de 25 de novembro 
de 1991 , que peço vênia para reproduzir: 

"Eu quero lavar as mãos 

· Com ãgua santa e pura 
Antes de viver a aventura 
Da última das excursões 

Desejo, enfim, um trespasse 
Sem lágrimas e sem tristeza 
Palmas úmidas de certeza 
De que nas mãos do viajante 
A verdade se agigante 
Sem dúvida ou contradição; 
Nelas seja refletido 
O balanço desta vida 
Nos meandros da consciência 
Da alma e do coração. 

Quero mãos reluzentes 
Para vibrá-las contentes 

. Na Corte Santa da Luz 
E ao rever meu Jesus 
Agradecer-lhe com um aceno 
O tempo que me foi dado 
No exíguo espaço terreno 

LotNar os ensinamentos 
Provindos do sofrimento 
Das cicatrizes da dor 
Lembrar o poder sagrado 
Do supremo aprendizado 



00284. ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

De como amar com amor 

Vou dizer ao Pai da terra 
E Senhor de nossos mares . 
Que apesar dos pesares 
A vida come se escreve 
Amargurada ou risonha 
Neste mundo eu a escrevi: 
O bom Deus nada me deve 
Pois o Céu que a gente sonha 
'Ele já me deu aqui ... " 

Senhoras e Senhores! 

Já afirmaram· "que nos poetas a humanidade 
sonha". Já disseram que em toda a alma de poeta 
há um templo e há um crente". · -

Assim seja. Nesse templo oremos o sonho do 
poeta catarinense de Nossa Senhora do Desterro, 
Cruz·e Sousa, com quem se pretende responder aos 
anseios do poeta mineiro Olavo Drummond: 

11NaLuz" 
"De soluço em soluço a alma gravita, 
de soluço em soluço a alma estremece, 
anseia, sonha, se recorda, esque<;e 
e no centro da luz dorme contrida. 

"Dorme na paz sacramental, bendita, 
onde tudo mais puro resplandece, 
onde a Imortalidade refloresce, 
em tudo, e tudo em cânticos palpita. 

"Sereia celestial entre a$ sereias, 
ela só quer despedaçar cadeias, -
de soluço em soluço a alma nervosa 

"Ela só quer despedaçar algemas 
e respirar nas Amplidões Supremas, 
respirar, respirar na luz radiosa." 

Prezado Doutor Olavo Drummcnd! 
Persista no sonho dos Poetas prossegl.lindo 

conosoo, seu amigos, sem devolver-nos, jamais, a 
Toga· de Ministro, que tanto soube dignificar, "cum
prindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as 
leis do País". · 

ADHEI'JIAR PALADINI GHISI, Ministro. 
A vida se assinala pelo regozijo das chegadas 

e pela tristeza das partidas. Ao chegarmos ao espa- . 
ço terreno trazemos mensagens de alegria para os 
que nos aguardam; quando o deixamos há sempre 
uma lágrima molhando nossa despedida. No curso 
da vivência a cena se repete nas trilhas surpreen
dentes dQ. labor. Quem muito andá, muito pára e 
muito recomeça, o que toma a nossa viagem de tra
balho pelos caminhos do mundo uma coleção de re
começos. Reoomeça-se no dia qué começa, ainda 

que na mesma faina, ou se recomeça trocando de 
veredas no esplendor das encru;>;ilhadas. Os instan
tes do imprevisível trazem sempre o timbre das 
emoções mais tocantes, porque nas acontecãncias 
da mesma via, ou na troca de estradas, há sempre 
os brilhos mágicos da esperança ou as comoventes 
pontuações do adeuS. · · 

_ Quanto a mim, sempre procurei desenhar os 
meus andares com as tintas da esperança forte e 
cain as névoas do adeus efémero. É a esperança de 
continuar fazendo, e fazer da despedida a saudade 
de quem deseja sempre continuar junto. 

É o que sinto, meu eminente Presidente, _meus 
ilustres e ilustrados Ministros, preclaro. Procurador
Geral, e toda a plêiade que compõe o Ministério Pú
blioo, e ainda os devotados servidores que me as
sessoraram diretamente, bem como dedicados, qua
se-milagrosos, obreiros desta Casa, - ao receber a 
carinhosa mensagem de despedida após o toque da 
perversa campainha constitucional anunciando o fim 
da luta com o lutador inatingido, pleno de vigor, von
tade e energia, e sendo convidado a deixar o ringue. 
Faço-o oom os protestos de amor à judicatura de 
contas, e com um apelo ao legislador constituinte, 
para que assegure o direito de continuar servindo à 

· causa pública aos que se sentem prestan1es aos seus 
misteres. Ao lamentar o critério calendãliO da Magna 
Carta, desejo acrescentar que este_ estilo ultrapassado, 
tenho-o oomo estímulo aos meus estímulos de oonti
nuar servindo, assim oomc anoto entristecido o pesar 
que envolve a Magistratura quando assiste ao êxodo 
oonstitucionai de juí<:es de cintilan_!e saber come tem 
ooonido nos anais das Cortes de valia. -

A inconformação resultante do impedimento 
constitucional, deve ser, no caso, excepcionada da 
aplicação genérica, pois, no aguardo da vaga ocor
rente, três nomes de notóri1a reputação moral e de 
louvada cuHura jurídica subiram à apreciação presi
dencial: os dos Ministros-substitutos Lincoln Maga
lhães da Rocha, José Antônio Macedo e o do esco
lhido Bento Bulgarin. A suqstituição, portanto, ha
veria de terminar como uma homenagem a quem 
saiu, mas o mandamento continua a conspirar 
contra a prestatividade dos que penmanecem. 
Saúdo, pois, o Ministro Bulgarin, notável aquisição 
da Corte, ao tempo em que agradeço as palavras 
carinhosas a mim dirigidas na ocasião de sua pos
se nesta Casa. O Tribunal ganhou mais um supor
te ético e intelectual na figura do julgador sereno, 
culto, professor aqui .dentro e lá fora, no convívio 
com o campus universitário que o admira, exalta e 
respeita Imagino, por isso, o quanto de alegria 
trouxe ao Presidente Vilãça e aos Mjnistros .Fer
nando Gonçalves, Adhemar Ghisi, Carlos Atila, · 
Homero Santos, Paulo Afonso, Iram Saraiva, Hum-
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berto Souto, e aos que figuraram na lista, a escolha 
de Bulgarin para a cadeira efetiva neste augusto ple
nário. 

Eminentes colegas: .nomeado pelo dinâmico 
Governador Paulo Maluf e aprovado pela Assem
bléia bandeirante, exerci, por dez anos, o cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo. A honrosa investidura, que me enrique, 
ceu a sabedoria e me esmerilhou a experiência, foi 
interrompida pelo dignificante convite do Eminente 
Presidente Fernando Collor de Mello para figurar 
como membro desta Excelsa Coite. O Senado Fe
deral acolheu, sem delongas, a mensagem presi
dencial. A ambos os governantes devo, pois, uma 
experiência de irresistível fascínio. -

Aqui pude prosseguir, devotado à distribuição 
da justiça, fiel ao atencioso atendimento à lei, tra

, tando com severidade os erros de vo'ntade, mas 
sendo generoso com os erros .de inteligência. Na 
missão, tive como mestres os meus colegas, a 
quem agradeço tudo o que recebi, assim como me 
penitencio pela modéstia da retribuição. Ao proje
tar uma límpida excursão às prateleiras da cons
ciência, posso confessar-lhes a certeza de que 
guardei integral fidelidade ao espírito da absoluta 
isenção que preside o comportamento desta Casa 
Procurei sempre cultivar a preocupação de melhor 
decidir, fazendo oráculo da minha tarefa julgadora o 
arsenal respeitável contido na tradição jurispruden
cial deste Colegiada. Se pude inovar, recebi o apoio 
do discemimel}to dos meus pares, e se não tive, por 
alguma vez, vitoriosa a minha convicção, cedi sem 
mágoa ou vaidade intelectual, ao desate triunfante: 

Quando passear a memória- pelo qüinqüênio 
que vivi nesta oficina .de 'justiça, haverei sempre de 
sentir aflorar ó orgulho pelas conquistas a que assis
ti e participei, como os· estudos que inspiraram a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas da União e o subse
qüente Regimento I ntemo da Casa A Lei repre
sentou o ajustamento .às diretrizes constitucionais 
previstas na Carta de 1988, e o Regimento Interno 
veio modernizar _e racionalizar os procedimentos de 
tomadas e prestações de contas, na fiscalização de 
receitas e de despesas públicas, assim como o aper
feiçoar o trâmite processual, objetivando maior ceie

- ridade aos trabalhos do Plenário e das Câmaras. 
Ao povoar-me lembrança de tão ingente tarefa, 

executada sem prejuízo das atividades de afanoso co
tidiano, terei sempre visualizada a figura do colega ]Lili
lado Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, um 
campeão' que a Lei Magna convidou a deixar, iooJiume, 
rijo e em fulgor de criatividade, a lona dos embates. 

Não poderia abandonar esta ligeira apreciação 
sem lamentar a escandalosa falta de recurscs finan-

ceiros que atinge em cheio as atividades desta 
Casa Para que se tenha uma pálida idéia da pobre
za dos cofres da mais alta Corte de Contas do País, 
não será demasia ·registrar que o TCU tem participa
do do Orçamento da União de forma preocupante, 
como percentual de 0,09% em 1991, 0,06% em 
1992 e Pffi 1993, 0,05%, conforme dados recolhidos 
nas prestações de contas. Nos anos subseqüentes, 
a angústia não foi debelada, enquanto o Tribunal 
multiplicou, de maneira expressiva, a sua tarefa 
fiscalizadora, tangido pelo delírio investigatório 
com que se tem ultimamente paginado o compor
tamento da administração pública. Os resultados 
das diligências apuradoras, que são insistente
mente pedidos a este Tribunal, exigem austero tra
to, intensa mobilização de pessoal competente, o 
que implica apelar para que os arquitetos do Orça
mento, no Executivo como no Congresso, não per
cam de vista o custo do exercício do dever na apu
ração de responsabilidades. 

A propósito, ainda, das necessárias reformas 
discutidas no universc político e parlamentar, não 
poderia deixar de consignar a amargura com que re
cebo a ameaça de vozes isoladas provindas de se
tores da administração ou do âmbito legiferante, lai
nando a Magistratura e o Ministério Público. Investe
se contra as prerrogativas de ambos, sem nenhuma 
cerimónia, procurando desabridamente subverter o 
significado do princípio da isonomia Os direitos e re
galias são inerentes à majestade do cargo e a igual
dade de todos perante a lei está em tratar-se igual
mente os iguais e desigualmenta os desiguais. 
Quem abraça um sacerdócio como a Magistratura, e 
·a ele se entrega com austera devocão cívica, jamais 
poderá ser surpreendido no fim da estrada com abis
mos abertos por opiniões.aJheias a uma realidade ln
depreciável. Ninguém pode redigir um texto _moran
do fora do contexto. 

Creio, todavia, com todas as forças da minha 
convicção, que a responsabilidade legialatil{a, inspi
radora da preservação da soberania nacional, há de 
prevalecer altaneira quando se examinar limpida
mente os textos submetidos ao filtro da prudência e 
da sabedoria Como se vê, há um muito reclamar de 
luzes que faltam. Aqui e ali a obscuresoência repon-. 
ta vestida de emoção. Os juízes, acostumados aos 
ruídos dos excessos, se socorrem da paciência para 
evangelizar a afoiteza dos que patrioticamente dese
jam enxugar as mesas orçamentárias. 

Quanto a nós, como ficou exposto, somos uma 
instituição vitoriosa em suas finalidades, mas crivada 
de amargos problemas de sobrevivência As espe
ranças com que vislumbro o futuro do meu país, 
inobstante me autorizam a acreditar que as tempes
tades de age@;, analisadas à luz da história, não 
passarão de G§uaceiros ocasionais, incidentes de 
percurso de uro- gigante que caminha sobranceiro. 
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Se. por vezes, a imperfeição humana e os resíduos 
da incompetência permeiam a pressa na acómoda
ção, os conflitos hão de se extingüir, sem dúvida, à 
esteira do tempo, dando lugar à sonhada paisagem 
da prosperidade e da paz. 

Desejo, igualmente, agradecer ao onipresente 
e dinàmico Presidente Marcos Vilaça, pela indicação 
do Ministro Adhemar Paladini Ghisi para proferir, em 
nome dos colegas, o registro do meu desligamento. 
Sou-lhe grato por tudo o quanto disse, e. embora 
não sabendo o que seria dito, redigi com antecipa
ção o meu agradecimento, na convicção de que se
ria flechado pelos excessos cativantes de sua gene
rosidade e pela finura ateniense sempre dispensada 
aos que lhe caem no coração. Quando no exercício 
da Presidência desta Casa, o Ministro Ghisi e sua 
extrnordinária esposa O. Sônia receberam-me e a 
minha famma para o convívio com os meus compa
nheiros Ministros e suas dedicadas companheiras a 
quem saúdo e de quem me despeço com efusão. Ao 
Ministro-Presidente Marcos Vilaça e à sua dedicada 
O. Maria do Carmo, portadores do lenço presidencial 
da despedida, entrego a imagem espiritual da felici
dade e um coração explodindo temas lembranças. 

Reservo uma palavra especial aos conterrâ
neos de meu querido Araxã, que venceram centenas · 
de quilômetros para estar comigo em momento tão 
especial. O meu reconhecimento perene ao Prefeito, 
o ilustre médico Dr. Jeová Moreira da Costa, o Presi
dente da Câmara Municipal, Vereadores, Presidentes 
de associações de bairros, representantes do aeroclu
be local, de que sou Presidente de honra, e uma cara
vana · luzidia do Araxã Esporte, cltbe de que tenho 
igualmente a honra de ocupar a Presidência honor;íria. 
Dinj<Hne, por igual, a:JS membros das associações de 
classes, erllJregadores e empregados, assim como 
um turbilhão de amigos que se abaiançaram para 
assistir ao momento do meu recomeço. 

Senhoras e Senhores, na tarde ern que o ilus
tre e incansável Presidente Fernando Henrique Car
doso, em solenidade especial, conferiu-me a meda
lha de ouro pelo tempo de serviço que dediquei ao 
país, houve quem entendesse que ali se fixava a 
derradeira estaca do meu caminho1'lltimo. E com ra
zão bastante: a comenda foi outorgada em solenida
de que ganhou magnitude pela presença dos Presi
dentes dos Três POderes da Repúbfica- o Presiden

. te outorgante, o Presidente do Congresso, Senador 
José Samey e o Presidente da Câmara dos Deputa
dos, Luís Eduardo Magalhães, e o Presidente do Su
premo Tribunal, Ministro Sepúveda Pertence - do 
Presidente do meu Tribunal, Ministro Marcos Vilaça. 
e todos os Ministros-colegas, do Procurador-Geral 
neste Tnbunal, Jatir Balista da Cunha, do Presidente 
do Tribunal S~or de Justiça, Ministro Romildo de 
Souza. do Governador de Minas Géi-ais, Eduardo 
Azeredo, do Deputado conterrâneo Luís Carlos San-

tos, Uder do governo na Câmara dos Deputa:los, do 
Errbaixador do Brasil nos Estados Unidos, PatAo Tarso 
Recha de Uma, do Procurador-Geral da Rep(i:Jiica, Ge
raldo Brindeiro, do Advogado-Geral da Uniã:l, Geraldo 
Magela da Cruz Otintão, e da sar dosa O. Sarah Klbils
chek, acorrpanhada das filhas Márcia e Maristela, do 
Dr. Joã:l Pimenta da Veiga, líder politico mineiro, de 
amigos, e de toda a minha famlia Não ficaria, no entan
to, o conclecorado sorvendo a graça honorifica daquela 
esplêndida apoteose. Nas ligeiras palavras com que 

· coinpus o agradecimento, deixei claro que muito haveria 
ainda o que fazer e que o tempo aguardava por mim. 

Não pretendo, pois, aderir ainda às doçuras do 
ócio. Continuarei com a dignidade como dama âe 
companhia, mas pretendo testemunhar outros arre
bóis. Um novo recomeço, diremos melhor. Agora, 
quando retpmo às bancas da advocacia consultiva, 
recebo acenos do meu chão natal, com um aviso de 
que existe um vazio enorme em minha fé de ofício. 
Tudo me leva a crer que não posso ignorar aquele 
débito contido em um espaço em branco. É que, na 
vocação pela vida pública, na escalada penosà Que 
o destino me reservou, a liturgia do poder temporal 
me fez cônego, monsenhor, bispo, arcebispo; e me 
trouxe a esta· Casa Aqui, fruí as honras do cardina
lato. Vou tentar, agora. a indicação para o qtJe me 
falta: o de vigário da paróquia de minha cidade natal. 

Quando fiz circular o motivo de minha ambição 
piedosa, José Antônio, um precavido jornalista da 
terra, pelo Correio de Araxá advertiu-me de que eu 
deveria tomar cuidado com os demõnios que aten
tam às sacristias ... Tomarei tento. 

Para as alegrias e desventuras deste recome
ço conto com a força solidária e aletwsa de Mácia, ITÍ
nha querida m.rlher, e com a ajuda dos meus filhos Ana 
e Henique, Patricia e PaJo Sérgio, Olavinho e Pedro. 
Aaescento à solidarieda:!e irretocável dos meus irmãos 
legíliroos o sentimento de fraternidade de todos os am. 
gos ~ a vida, com a graça de Deus, me preserteou. 
Com a alma e com o cora;:ão. muito obrigOOo a todos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Nada 
mais havendo a trntar, a Presidência vai encerrar os 
trabaihos, designando para a sessão ordinária de 
terça-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-Projeros de Lei da Càmara n"s 1 02, de 1992; 
S!i, de 1994; 41-Complementar; 90 e 102, de 1995. 

Proferos de· Lei do Senado nºs 123 e 149, de 
1995 (Complementares). 

Requerimentos rl's 27 e 131, de 1996. 

E rmis as máéiias 1erra leScel esda peiJa de h:lje. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está en-
cerrada a sessão. _ 

(Levanta-se a sessão às 19h30min.) 
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Ata da 26ª- Sessão Não Deliberativa, 
em 22 de março de 1996 

2-ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Ernandes Amorim e Jefferson Péres. 

(Inicia-se a sess;§lo às 9h.) 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - De

claro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra

balhos. 
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo 

Sr. 1 Q Secretário em exercício, Senador Bel! o Parga 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N2135, OE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para turno su
plementar, do Substitutivo ao Projeto de 
Lei do Senado n~ 211, de 1995- Comple
mentar. 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para turno suplementar, do Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado n" 211 , de 1995 - Complê
mentar, que modifica dispositivo da Lei Complemen
tar n" 82, de 27 de março de 1995. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de março 
de 1996. - Júlio Cam·pos, Presidente ..: AntOnio 
Carlos Valadares, Relator- Eduardo Suplicy- Er-
nandes Amorim. · 

ANEXO AO PARECER NQ 135, DE 1996 

Modifica dispositivo da LetComple
mentar n" 82, de 27 de março de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo único. Acrescente-se ao ait. 1 Q da Lei 

Complementar n" 82, de 27 de março de 1995, o se-
guinte inciso: ·. 

"IV - no caso dos Estados e dos Municí
pios criados ou instalados a partir da publica
ção desta lei, a quarenta por cento das res
pectivas receitas correntes liquidas, nos dez 
primeiros anos de sua criação, nos termos de
finidos pelos _dois incisos anteriores." 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -O ex-
pediente lido vai à publicação. · 

Sobre a mesa mensagem presidencial que vai 
ser lida pelo Senhor Primeiro Secretário em exercic 
cio, Senador Bello Parga. 

É lida a seguinte: 

MENSAGEM N•128, OE 1996-CN 
(N• 228196 na origem) 

Senhor Presidente do Senado Federal, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termcs 

do § 1• do art. 66 da Const~uição Federal, decidi vetar 
parcialmente o Projeto de Lei n" 1.355, de 1995 (n" 
5/96 no Senado Federal), que Reorganiza as classes 
da Carreira Policial Federal, fixa a remuneração dos 
cargos que as integram e dá outras providências. · 

Ouvido, o Ministério da Justiça assim 
se manifestou sobre a matéria: 

Art 11. 
Art 11. O disposto nesta Lei aplica-se 

aos ocupantes de cargos efetivos da Policia 
Civil dos extintos territórios federais, ativos e 
inativos, e seus pensionistas. 

Razões do veto: 
Sendo os policiais civis dos ex-territó

rios, servidores da União, à disposição dos 
Estados, o Poder Executivo, jungido às suas 
peculiaridades, encaminhou ao Congresso 
Nacional proposta dispondo sobre a remu
neração da Policia Civil dos extintos T erriló
rios Federais, a qual se encontra em tramita
ção, no Senado Federal, sob n" 15, de 1996 
(n" 1.354!95 na Casa de origem). 

Art 12. 
Art 12. A Gratificação de Compensa

ção Orgànica é devida a todos os servidores 
ocupantes de cargo etetivo lotados e em 
exercício no Departamento de Policia Federal. 

Razões do veto: 
A Gratificação de Compensação Orgâ

nica, ora inStituída, integra, exclusivamente, 
a remuneração da Carreira Policial Federal, 
instituída pelo Decreto-Lei n" 2.251 , de 
1985, composta pelos cargos de Delegado 
de Policia Federal, Perito Criminal Federal, 
Censor Federal, Escrivão de Policia Fed!!ral, 
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Agente de Polícia Federal e Papiloscopista 
Policial Federal. 

Observe-se, assim, que a sua criação, 
deveu-se à especificidade das atribuições 
inerentes e exclusiva dos cargos acima 
mencionados, razão pela qual não cabe a 
sua extensão aos demais servidores ocu
pantes dos cargos efetivos do Departamento 
de Polícia Federal. 

- Ademais, como se pode verificar, os 
arts. 11 e 12, do projeto, resultantes das 
emendas de nº-s 2 e 3, nos termos em que ler 
ram apresentados, contrariam, o disposto no 
art. 63 da Constituição Federal, que expressa
mente declara que não será admitido aumento 
de despesa previstas nos projelos de iniciativa 
exclusiva do Presidente da República. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me 
levaram a vetar em parte o projeto em causa, as 
quais ora submeto à elevada apreciação dos Senbo-
res Membros do Congresso Nacional. · 

Brasília, 15 de março de 1996. - Marco Maciel. 

REORGANIZA AS CLASSES DA CARREIRA 
POLICIAL FEDERAL, FIXA A 

REMUNERAÇÃO DOS CARGOS QUE AS 
INTEGRAM E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS 

O Congresso Nacional decreta< 
Art 1• A Carreira Policial Federal de que trata 

o art. 1• do Decreto-Lei nº- 2.251 , de 26 de fevereiro 
de 1985, é reorganiz-ada de acordo com o Anexo I. 

Art 2• O ingresso nos cargos da Carreira Poli
cial Federal far-se-á mediante concurso público, exi
gido o 39. grau de escolaridade, sempre na segunda 
classe, observados os requisitos fixados na legisla-
ção pertinente. --

Parágrafo Único. O Poder Executivo disporá, 
em regulamento, quanto aos requisitos e condições 
de progressão na Carreira Policial Federal. 

Art. 30 O vencimento básico dos cargos da Car
reira Poücial Federal é o constante do Anexo 11 e sjl!'á 
revisto na mesma data e no mesmo percentual aplica
do aos demais servidores públicos civis da União. 

Art 4• A remuneração dos cargos da Carreira 
Policial Federal constitui-se de vencimento básico, 
gratificação de Atividade Policial Federal no percen
tual de duzentos por cenlo, Gratificação de Compen
sação Orgànica no percentual de duzentos por cen
to, Gratificação de Atividade de Risco no percentual 
de duzentos por cento e outras vantagens de caráter 
pessoal definidas em lei. 

Parágrafo Único. As Gratifieações a que alude 
este artigo, bem como a lndenização de Habilitação 
Policial Federal instituída pelo Decreto-Lei n• 2.251 , 

_de 26 de fevereiro de 1985, e a Gratificação de Ativi
dade de que trata o art 3• da Lei Delegada n• 13, de 
27 de agosto de 1992, que integram, igualmente, a 
remuneração dos cargos da Carreira Policial Federal: 

I - serão calculadas sobre o vencimento básico 
do cargo do servidor. e 

11 - não se incorporam ao véncimento, nem se
rão computadas ou acumuledas para fins de 1:onces
são de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou 
idêntico fundamento. 

Art 5• A lndenização de Habilitação Policial 
Federal passa a ser calculada, na Carreira de que 
trata esta lei, nos percentuais de: 

I - trinta por cento para os cargos de Delegado 
de Polícia Federal, Perito Criminal Federal e Censo_r 
Federal; e 
-· 11 - dez por cento para os cargos de Escrivão 
de Polícia Federal. Agente de Policia Federal e Pa
piloscopista Policial Federal. 

Art so O_ enquadramento nas tabelas de que 
tratam os Anexos I e 11 far-se-á mediante requeri

- mento do servidor, em caráter irrevogável e irretratá
vel, a ser apresentado no prazo de sessenta dias 
contado da data da publicação desta lei. 

Parágrafo Único. O requerimento a que alude 
este artigo conterá, obrigatoriamente, expressa renún
cia do interessado ou declaração quanto à sua não in
tegração a processos judiciais cujos pedidos versem 
sobre: 

I - iscinomia de vencimentos e vantagens com 
as Carreiras de que trata a Lei nº- 4.878, de 3 de de
zembro de 1965, com fundamento no disposto no -
art 40 da Lei nº--7.702, de 21 de dezembro de 1988; 

11 - isonomia de vencimentos com os membros 
do Ministério Público Federal; e 

III - isonomia de vencimentos entre as catego
rias funcionais da Carreira Policial Federal. 

Art 7• A não apresentação do requerimento 
nas condições previstas no artigo anterior presumirá 
renúncia ao direito ao enquadramento nas tabelas 
de que tratam os Anexos I e 11, às gratificações refe
ridas no caput do art 40 e aos percentuais fixados 
no art. 50 desta lei.· 

Art so O disposto nesta lei aplica-se aos inati
vos e pensionistas de servidores da Carreira Policial 
Federal. 

Art go O Ministro de 'Estado da Justiça estabe
lecerá programa de capacitação para os integrantes 
da Carreira Policial Federal. 
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Parágrafo único. O programa ·de capacitação 
será desenvolvido pelo Departamento de Polícia Fe
deral. 

Art. 1 o. A Carreira de que trata esta lei é consi
derada como típica de Estado. 

Art. 11. O disposto nesta lei aplica-se aos ocu
pantes de cargos efetivos da Polícia Civil dos extin
tos territórios federais, ativos e inatívos, e seús pen
sionistas. -- -

Art. 12. A Gratificação de Compensação Orgâ
nica é devida a todos os servidores ocupantes de 
cargos efetivo lotados e em exercício no Departa
mento de Polícia Federal. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

· Art 14. Revogam-se o Decreto-Lei nº 1.714, de 
21 de novembro de 1979, o Decreto-Lei nº 2.372, de 
18 de novembro de 1987; o art. 4" da Lei n" 7.702, 
de 21 de dezembro de 1988, o inciso 11 do § 5" do 
art. 2" da Lei nº 7 .923, de 12 de dezembro de 1989, 
o art. 15 da lei n" 8.162, de 8 de janeiro de 1991, o 
art. 12 da Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, e a 
Lei n" 9.014, de 30 de março de 1995. 

Câmara dos Deputados, 14 de ·março de 1996. 

ANEXO- I-· 

Sit'UAâ.O ANTERIOR S Il"JA.CJI.o ~IOVA 

"'""""' CLASSE: PAO~O CLASSE CAAGOS 
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ANEXO II . 
TABELA DE "J'ENCIMENTO l 

CARGOS CLASSE VENCIMENTO 

Delegado de ttolicia Federal ESPECIAL 524,30 I 

Perito Criminal Federal PRIMEIRA. 445, 66 

Cen~or E"edoral SEGUNOA 378,81 

E~crivlo de Policia Federal ES?E:CIAL 309,93 

~gente de Policia Federal ?~IME!AA 254,14 

Papilo~copista Poficial federal SEG!JNC'A 210, 94 
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - De 
acordo com o disposto no § 2" do art. 1 04 do Regi
mento Interno, fica constituída Comissão Mista, inte
grada pelos Senadores Gilvam Borges, Nabor Jú
nior, Romeu Tuma. Deputados: Arnaldo Madeira, 11-
demar Kussler e Wigberto Tartuce. 

Nos tenmos do art. 1 05 do Regimento Comum, 
a Comissão Mista deverá apresentar 0 relatório até 
11 de abril próximo. 

A convocação de sessão conjunta para apre
ciação da matéria, será feita após a publicação e 
distribuição do avulso, contendo o texto do projeto 
vetado e do parecer da comissão que o apreciou e o 
relatório da Comissão Mista ora designada 

O prazo previsto no § 4" do arl 66 da Consti
tuição Federal encerrar-se-à em 21 de abril próximo. 

A Mesa comunicará o expediente à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o professor 
Leon Frejda Szklarowsky, especialista em Direito 
Tributário, mas sobretudo um homem de letras, meu 
amigo há muitos anos, prestou uma homenagem ao 
nosso sempre saudoso Nelson Carneiro e fez-lhe 
uma homenagem póstuma na Academia Maçônica 
de Letras do Distrito Faderal. 

A peça que o Professor Leon Szklarowsky con
seguiu produzir, Sr. Presidente, merece figurar nos 
Anais desta Casa 

Penmito-me fazer a sua leitura 

HOMENAGEM AO.ACADr=MICO 
NELSON CARNEIRO 

ORAÇÃO PÓSTUMA .. 

O estimado irmão - acadêmico NEL
SON CARNEIRO partiu para o Oriente Eter
no em 6 de fevereiro deste ano, na cidade 
onde viveu boa parte de sua vida na cidade 
rainha do Brasil - o Rio de Janeiro, de on
tem, de hoje e de sempre, encravado no 
mar azul, envolto. nas montanhas e engaJa
nada por edifícios - estátuas, que a tornam 
um monumento da natureza, que às vezes 
lhe é impiedosa e verte suas lágrimas até 
esconder seu chão, até lavar suas entra
nhas e levar seus filhos e chorar pela dor 
que involuntariamente produz! 

Nelson nasceu na boa terra da Bahia, 
de Jorge Amado, de Rui Barbosa, de Castro 
Alves, o poeta da dor e do martirio, do ca
cau, do céu azul, do mar verde e das praias 
infindas e lindas, que marcam o homem, 
que incendeia sua alma e o lança na ventura 
de um porvir melhor. Na terra da música, da 
poesia, da mãe menininha do candomblé, 
do pai preto velho, da vastidão dos templos 
e do bom filho que sempre retoma 

Mas Nelson era um intelectual, um 
poeta, um político, um homem bom, um ho
mem puro, um buscador de idéias e um pre
gador das boas causas. E deixou suas ori
gens, porque tinha que lutar, precisava de 
um lugar onde pudesse fazer brotar a se
mente, expandir suas idéias e gratificar sua 
alma sedenta do bem. 

Lembro-me do Nelson, jovem, advoga
do e político brilhante, na velha e sempre 

· nova Faculdade, que brotou duma pequeni
na cidade, tornando-se uma incandescente 
fogueira da espirílual fornalha brasileira. 

_ Lembro-me do Nelson piedoso. do Nel
son fulgurante, do Nelson tribuno, que foi à 
Faculdade de Direito do Largo de São Fran
cisco, das Arcadas, de Varela, Castro Alves, 
Rui Barbosa. que te elevaram, Academia 
gloriosa, às alturas infindas do espírito! 

Lembro-me do Nelson, vibrante, que 
se punha a falar da lei do divórcio, naquele 
tempo que néi:n se podia tocar. 

Lerrbro-me do Nelson que se pôs a pug
nar pela separação do homem e da mulher que 
nem se podiam falar, quanto mais se amar. 

E eu, no verdor dos meus anos, de es
tudante de Direito lhe perguntara: Mas, De

··putado, o divórcio é bom? É a solução? 
Será melhor assim? 

E ele me respondera, cabisbaixo, na 
sua candura: "menino" (eu até vibrei com 
esse menino, mas menino era mesmo e ain
da o sou!), "o divórcio é como remédio 
amargo e forte. Bom, para quem está doen
te. O divórcio, não é para mim, que sou feliz, 
senão para quein é infeliz no casamento e 
remédio mais não tem!" 

Assim era Nelson Carneiro. 
Só lhes contei uma pequena faceta do 

Nelson que conhecia, porque presenciara, 
quando o divórcio era uma bandeira pecami
nosa e condenada. no Brasil, é claro. 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00291 

Nelson, porém, não parava 
Não se aquietava. 
Agigantava-se, quando lhe vinha uma 

idéia na c?beça. 
Lutava até não poder mais 
E Nelson veio p'ra Brasília. 
Veio, como todos os pioneiros vieram. 
Armado ape,as de fé e esperança 
da terra que estava para nascer. 
Veio como deputado. 
Veio como cavaleiro andante das gran-

des idéias 
que um dia veria crescer. 
Veio, como irmão, 
veio como maçom 
que um dia soube ser. 
E assim foi Nelson, 
até o fim de sua fecunda e gloriosa 

vida · 
Maçom, acadêmico, poeta, sonhador, 

escritor, político, realizador e construtor, o 
lapidador da pedra bruta. 

Mas, antes de tudo, o bom homem que 
permanece entre nós, porque os justos não 
morrem jamais. 

E, por iss(f, resolvi dedicar-lhe um poe
ma-prosa, que escrevi, especialmente, para 
quem continua vivo, entre nós, pelo que fez, 
pelo que foi e pelo que legou. t: o retrato de 
sua alma gentil e .cãndida, de sua vida vi
brante e caminhada gravada na pedra poli
da, que jamais se apagará. 

"Viver é lutar. 
Lutar é viver. 
T ai vez sonhar. 
Um dia morrer: 
Talvez, renascer. 
Oh, que prazer! 

A natureza é sábia Dotou o homem da 
capacidade incomensurável de .superar as 
situações infinitamente adv!iJrsas. Os Livros 
Sagrados .provam-no, com exemplos que 
superam aS expectativas. Eis aí o grande 
mistério que o homem é capaz de desven
dar. Por que estamos aqui? O que fazemos? 
Com certeza, o homem tem uma missão a 
cumprir. Nada existe por acaso. Do contrá
rio, nada teria sentido. Negar alguma coisa é 
admitir sua existência, porque absurdo é ne
gare nada 

Ensinam as Escrituras que o homem é 
feito à semelhança de Deus. 

Vale a pena lutar e superar as adversi-
dades! 

Viver é lutar. 
Lutar é viver. 
Talvez sonhar. 
Um dia morrer. 
Talvez, renascer. 
Oh, que prazer! 
Quanta coisa boa acontece! Quanta 

coisa ruim acontece! 
E estamos vivos! Que bom viver. Que 

bom sentir. Que bom participar de tudo. Que 
bom respirar, andar, pensar, ver, iazer e, 
mais que tudo, caminhar sempre para a 
frente, relo, com extrema precisão, sem se 
abater, olhando para trás apenas para vi
sualizar quanto chão percorremos; olhando 
para baixo tão-somente para descobrirmos 
que, apesar de tudo, estamos ainda em 
cima e não no fundo do poço, sem esperan
ças, sem metas, porque temos dentro de 
nós a eterna flama da fé, nas profundezas 
de nossa alma, que ilumina. como o sol in
candescente, a negritude do céu! E toma a 
escuridão o amanhecer radiante de luz e vida, 
com a natureza brotando, os animais saltitan
do alegremente e o homern lutando, lutando, 
vencendo e caminhando e realizando seus 
desejos e marcando sua presença na Terra 

. com seus feitos, qual dádiva dos Céus! 
Que mais queremos? A que mais de

vemos aspirar? 
Certamente, que o espírito humano se -

alumie de vez, preparando-se para, final
mente, ingressar na idade de ouro moral e 
espiritual proclamada pelos iluminados e al
mejada por todos. Também decifrar, num . .re
lampejar, quão suave e doce é a vida, se 
soubermos lapidá-la com o cinzel da sabe
doria, da bondade e da fraternidade!" 

E, assim, foi Nelson, 
até o fim de sua fecunda e gloriosa vida 
Viveu, morreu e renasceu, 
para todo o sempre!" 
lmnão Acadêmico Leon Frejda Szlda

rowsky •. 
Academia Maçônica de Letras do Dis- · 

trilo Federal - 14 de março de 1996 •. 

Eis aí, Sr. Presidente, um dos homens qúe , 
. construiu um passado, um homem cuja biografia to

dos conheeemos, sobretudo eu que tive a honra de 
conviver com Nelson Carneiro quando menino, prath. 
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camente jovem acadêmico e depois, quando aqui 
cheguei, como Deputado Federal - nessa época S. 
Exª já era homem consagrado, Mais tarde, no conví
vio com seus familiares, tive a honra de ter, hoje De
putada Federal, Laura Carneiro como minha estagiá
ria, no meu escritório de advocacia, no Rio de Janei
ro e, mais tarde, como minha colega e assistente. 

Tudo isso faz com que, nesta hora. relembre 
através desta oração, que é uma oração-poesia, que 
não chega a ser um discurso, através da palavra do 
nosso querido amigo Professor Leon Frejda Szkla
rowsky, um pouco do Nelson Carneiro maçõnico. 

Sr. Presidente, quero relembrar, o que certa feita 
li, que há certo tipc de pessoa humana que não morre, 
fiCa encantada t o caso de Nelson Carneiro. Há no 
Senado a sua passagem a toda hora, através do que · 
ele deixou, das suas convicções, dos seus projetas. 

Nelson Carneiro, na Assembléia Nacional Cons
tituinte, foi um gigante. Posso dar este testemunho. 

Por isso, a estas palavras, quero também fazer 
com que se inscreva nos Anais da Casa um artigo, 
também de autoria do nosso Professor Leon Frejda 
Szklarowsky, sob o título "Paladino", dado a lume no 
Jornal de Brasma, edição de 13103/96. 

Com estas palavras, volto, ainda hoje, a home
nagear a memória de Nelson Carneiro. Tenho a cer
teza de que V. Exª, na Presidência, não só como in
telectual, mas como homem de letras, se associa a 
esta homenagem. 

. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR BERNARDO CABRAL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

PALADINO 

Como assinante e leitor assíduo deste jornal, 
tenho a satisfação de congratular-me com a alta di
reção e a redação, pelo seu elevado nível, concisão 
e extrema versatilidade, o que o toma_uma das mais 
importantes publicações da capital da República, 
honrando as tradições jornalísticas do País. 

Comemorou-se o Dia Internacional da Mulher e 
faz-se justiça ·que se lembre de Nelson Carneiro, o 
advogado, o intelectual, o tribuno, o político, o pceta, 
o escritor, mas, sobretudo, o paladino da liberdade e 
defensor intransigente da mulher. 

Jovem, ainda, deixou suas obrigações, na Ba
hia de todos os Santos, para se fixar, no Flio de 'Ja
neiro, de todas as glórias, e, em seguida, em Brasí
lia, participando dos acontecimentos mais significati
vos da História pátria; rfotabilizando-se por sua luta 
em prol da liberdade e da igualdade da mulher. 

Lembro-me de Nelson, na Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco, vibrante e eloqüente, a falar da 

·lei do divórcio, naquele terrpo que nem se podia tocar. 
Lembro-me de Nelson. que se pôs a pugnar pela sepa
ra;:ão do homem e da mulher, que nem se podiam falar, 
quanto mais se amar: Lembro-me de Nelson, que disse 
que o divórcio é como remédio amargo e forte. Bom. 
para quem está doente. O divórcio não é para mim que 
sou feliz, senão para quem é infeliz, no casamento. 
Lembro-me de Nelson que amou e toi amado, até o fim 
de sua fecu:lda e gloriosa vida 

Nelson jamais será esquecido, porque lutou 
pela dignidade da mulher, transmitindo ao mundo 
que ela, graça suprema, deusa e princesa do ho
mem, com sua ternura, amor. doçura e caiar, é sua 
companheira e colaboradora e não sua serva! 

Por tudo isto, Nelson merece ser lembrado e 
homenageado, quando se comemora o Dia Interna
cional da Mulher e o trigésimo dia de seu descanso 
e passagem para o Oriente eterno. 

Leon Szklarowsky - Asa Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra, per 20 minutos, ao Senador Jonas 
Pinheiro, em permuta com o Senador Júlio Campos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural - lTR, segundo a Lel 
nº- 8.847, de 18 de janeiro de 1994, tem como falar 
gerador a propriedade, o domínio úbl ou a posse de 
imóvel localizado fora da zona uibana do município 
e como base de cálculo o valor da terra nua, apura
do no dia 31 de dezembro do exercício anterior. 

O valor da terra nua é, portanto, o valor do imó
vel excluído o valor dos bens incorporados ao imó
vel, como construções, instalações e benfeitorias; 
cuHuras permanentes e temporárias; pastagens cul
tivadas e melhoradas e florestas plantadas. 

Esse valor, segundo a referida lei, deverá ser 
fixado pela Secretaria da Receita Federal, ouvido o 
Ministério da Agricuttura, do Abastecimento e da Re
forma Agrária, em conjunto com a Secretaria da Agri
cuttura dos Estados respectivos, tendo como base o 
levantan:!ento de preço per hectare de terra nua para 
os diversos tipcs de terras existentes no município. 

Para a apuração do valor do lTR deverá ser 
aplicada sobre a base de cálculos a alíquota corres
pondente ao percentual de utilização efetiva da área 
aproveitável da área rural, consid~rando o tamanho 
da propriedade e as desigtJaldades regionais de 
acordo com tabelaS específicas. 
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Em réalidade, Sr. Presidente, o ITR, fixado para 
1994 apresentou um aumento médio de 3.000% em
relação ao ano anterior e o aumento médio de 1994 
para 1995 foi na ordem de 300%, ultrapassando, por
tanto, os índices de inflação nos períodos. 

É possível que, devido aos anos de inflação 
alta, muitos proprietãrios rurais tenham perdido a no
ção dos custos reais, por isso os aumentos e as dis
torções tenham passado desp.ercebidos por eles. 
Mas, sem dúvida, com o maior controle inflacionário, 
fica claro que a elevação constatada o do valor des- _ 
se tributo ultrapassa os limites razoáveis. 

Por outro lado, Sr. Presidente, a tabela que 
fixa o valor da terra nua, definida pela Secretaria 
da Receita Federal, através de sua Instrução Nor
mativa nQ 59, de 19 de dezembro d~ Hi95, apre
senta gravíssimas e inexplicáveis distorções, já 
que fixa valores que nãc se coadunam com os do 
mercado que, inclusive, se encontram em acentua~ 
da queda, como decorrência da grave crise da 
agricultura. 

Os valores foram definidos sem que se ouvis
se o Ministério 'da Agricultura e as Secretarias de -
Agricultura dos Estados, conforme preceitua a le
gislação. Tanto que, no meu Estado de Mato Gros
so, por exemplo, o Governo do Estado, através da 
sua Secretaria de Agricultura, criou, posteriormen
te, uma comissão paritária envolvendo os diversos -
ó,rgãos e entidades com inter<3sse na agricultura e 

·apresentou uma nova tabela fixando, por municí
pio e por hectare, o valor da terra -nua coerente 
com a realidade. 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Ouço, com muito 
prazer, o aparte de V. Ex', nobre Senador Romero 
Jucá 

O Sr. Romero Jucá -Nobre Senador Jonas Pi
nheiro, V. Ex", hoje, traz um tema que diz respeito 
principalmente aos pequenos produtores e ao ho
mem do interior. Já tivemos a oportunidade de tam
bém aqui denunci?f o atuso, e mais do que isso, até 
a extorsão que está sendo praticada, em nome da 
lei, com a 'cobrança do ITR tam_bém no Estado de 
Roraima. Para que V. Ex' tenha uma idéia, nessa 
questão da avaliação da terra nua, ponto fundamen
tal para essa distorção, a informação que recebe
mos da Receita Federal é a de que a avaliação teria 
sido feita através do IBGE. Nobre Senador, o IBGE 
não foi a Roraima e, portanto, não sabe o preço das 
propriedades. Essa valorização foi feita nos gabine- -
tes do IBGE no Rio de Janeiro. Chegamos ao absur-

do de termos pequenas propriedades cuja cobrança 
do ITR chega até a R$35.000,00 .. Levei essa infor
mação ao Secretário Everardo Maciel demonstran
do-lhe que R$35.000,00 não é nem o preço das pro
priedades; disse-lhe também que os pequenos em
presários de Roraima, falidos e sem o apoio para a 
agricultura, entregariam suas propriedades à Recei
ta Federal pelo valor do ITR cobraóo. Esfu questão é 
muito grave, contribuindo ainóa mais para colocar o 
homem do campo em situação de inadimplência. V. 
Exª sabe que, hoje, coni o sistema de cadastramen
to da Receita Federal, o pequeno produtor rural não 
pode se habilitar a nenhum tipo de crédito - se é que 
ainda vale a pena buscar o crédito. Estamos fazen
do em Roraima um movimento de contestação con
junta, através da Assembléia Legislativa, das prefei
turas e da federação da Agricultura, para trabalhar
mos em duas linhas: de um lado, baixamos o valor 
da terra nua - porque é um crime o que se está co
brando - e, de outro, promover um recadastramento 
para que, efetivamente, os produtores possam 
preencher a cédula de avaliação do ITR de forma 
compatível e que tenham as informações necessá
rias para que não sejam penalizados pelo difícil e 
complexo preenchimento dessas cláusulas. Gostaria 
de parabenizar V. Ex• por este pronunciamento e, 
aproveitando a oportunidade, apelar à Receita Fede

. ral e ao Governo Federal no sentido de que provi
dências sejam tomadas. E, efetivamente, lamentar 
que o homem do campo, o empresário e o produtor 
rural sejam novamente penalizadós, vítimas de uma 
ação que visa prejudicá-los. Gostaria de pedir que o 
ITR passasse a ser um imposto-inteligente, inclusive 
porque se for levado a sério, e de forma competente, 
poderá-ajudar as prefeituras, porque sabe bem V. 
Ex• que 50% da arrecadação é destinada aos muni
cípios. Só que da forma como está sendo cobrada 
ninguém paga, os municípios e o Governo Federai 
não arrecadam e o produtor fica inadimplente, sendo 
prejudicado sem fer "culpa no cartório". Meus para
béns pelas palavras de V. Ex•. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, Se
nador Romero Jucá Incorporo o aparie de V. Ex' ao 
meu pronunciamento. Diria a V. Ex" que o que está 
acontecendo em Roraima acontece também em todos 
os Estados brasileiros. Aproveito os argumentos de V~ .. 
Ex" para dizer que. em Mato Grosso, a região do Pan
tanal, que é patrimônio nacional, está havendo uma 
verdadeira extorsão no que diz respeito a isso. 

No ano passado, nas regiões de Corurrtlá, Lactá
rio, Aquidauana, os ITR estavam sendo lançados a 
mais de 700 UFIR por hectare. Num trabalho <:'njunto 
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entre nós e a Bancada do Mato Grosso do Sul, co
mandado pelo eminente Senador Lúdio Coelho, con
seguimos reduzir isso pelo valor real de 36 UFIR. 
Ora, mais do que Corumbá, os Ladários. reei amaram 
naquela oportunidade. 

Mas este ano volta aquele mesmo problema do 
ano anterior. No Mato Grosso, onde temos quatro ou 
cinco municípios incorporados ao Pantanal - municí
pio de Santo Antônio do Leverger , a minha Terra-, 
Nossa Senhora do Livramento, Cárceres, Poconé, 
ltiquira, Barão do lnhangaço -, está sendo lançado o 
ITR de 300 a 400 UFIR. Veja só! lssorepresenta, 
hoje, duas vacas por hectare, quando no Pantanal 
há necessidade de 13 hectares para apascentar um 
animal, uma cabeça. 

Portanto, os argumentos de V. Exª vêm forta
lecer os que já levamos à Receita Federal para que 
haja uma melhor avaliação sobre o ITR. 

Assim, na fixação do Valor da Terra Nua, aRe
ceita Federal utilizou metodologia diferente da pre
vista em lei. Além disso, pelas graves falhas, não as

- segurou a necessária equidade de tratamento em 
relação a regiões·coin a mesma qualidade de terras 
e infra-estrutura 

Vejam, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o 
Valor da Terra Nua fixado para o hectare, no município 
de Forquilhinha, no interior de Santa Catarina, é de .. 
R$11.063,97 e de R$3.304,24 na Cidade de São Paulo. 

E não se trata de um mero caso isolado. Vários 
Parlamentares, conhecedores da realidade de seus 
Estados já constataram e vêem alertando para esses 
fatos. Eu mesmo tive a preocupação de verificar os va
lores fixados nos municípios do meu Estado de Mato 
Grosso, que conheço com muita propriedade, e pude 
constatar a grande incidência dessas distorções. 

Estou plenamente convicto de que essas dis
torções foram suficientes para colocar em xeque a 
própria credibilidade da tabela fixada pela Secretaria 
çla Receita da Fazenda. 

Dessa mar.eira, Sr. Presidente, SP's e Srs. Se
nadores, o ITR tomou-se um tributo completamente 
dissociado da,iealidade. 

O Sr. Gerson Camata- Permite-me V.Ex" um 
aparta? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Com prazer, emi
nente Senador. 

O Sr. Gerson camata - Senador Jonas Pinhei
ro, V. Ex' focaliza um assunto que está provocándo, 
pelo menos no meu Estado, estupefação, revolta e, de 
certa maneira, até um modo jocoso de se analisar QS 

critérios usados para a fixação desses valores- V. Ex' 
citou um caso, fazendo uma comparação com o Esta: 

do de São Paulo. Para quem mora no Espírito San'
to, é inco~reensível o fato de municípios, com tef-. 
ras supervalorizadas e de boa qualidade: haverém 
tido uma fixação cinco vezes menor do que as áreas 
quase desérlicas do Estado, onde a agricultura não 
se desenvolve tanto •. Municípios sem nenhuma tradi
ção agrfcola tiveram uma fixação altíssima; outros, 
onde a agricultura é uma tradição, uma fixação- mais 
baixa SUPOnho que não--visitaram o Estado, qué não 
seja obra de um funcionário. Deve ser um co~utador 
maiprogramado, uma tabela feita por algun curioso, !ai
vez fora do Brasü. Penso que instalaram esse computa
dor via Internet e fizeram uma loucura O Estado do Espí
rito Santo é pequeno; qualquer lécnloo agrfcola pode dar 
os parãmetros para uma avaliação do valor real de terra 
Não há como enteooer que alguêm, no Brasil fizesse 
isso. Ou co~ uma programa;:ão de computador 
da Inglaterra ou dos EsiOOos Unidos e não a adaptaram. 
Algum problema mtito sério houve, porque o pessoal da 
Receita tem boa qualificação técnica e não faria um ab
st.rdo como esse, se não fosse uma brincadeira, um 
erro crasso de interpretação ou falta de conhecimento 
do território brasileiro. Há pou::o te~. eroereçamos -
nós, Senadores e OepuiOOos da Bancada do Espírito 
Santo, e a Fêderação da Agricultura do Espírilo Santo
um documento oo Governa Federal, pedindo que hoi:J. 
vesse um reestudo desses valores fixados para o Esta
do do Espirita Santo, que são absuró:ls, incornpreerJSí
veis. Quando esses valores foram ptblicados nos jor
nais, recebi telefonemas das pesso~ que enteooiam 
tratar-se de uma brincadeira, um 12 de abril antecipa<:b 
que já estavam fazendo com os lavradores do Espírito 
Santo. V. Ex', que se~re !em tido aqui uma p~a
ção com a agricultura brasileira, que é a gra.'lde lideran-

. _ ça rural no Congresso Nacional, com a autoridade e o 
conhecimerto que tem, certamente será o nosso líder 
no encontro de uma solução para esse problema murto 
grave, numa época em que a agriculb.ra já está so
frendo, por todos os lados, problemas sérios, intempé
ries - tempestades de um lado, secas de outro; falta de 
financiamento de um lado, falta de semente de outro-, 
e ainda vem esse prêmio às avessas que é entregue·à 
lavoura brasileira Mais uma vez, ~menta V. Ex' 
que, de maneira obstinada; perseverante, vem a essa tri
buna denunciar esse fato tão grave que se cometeram 
contra os lavradores e agricultores brasileiros. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, 
Senador Gerson Camata. Com certeza, aumenta a 
nossa preocupação, porque através de várias- reei !l
mações vindas das entidades de classe de todo o 
País, como também do Estado de V. Exª, onde te
mos um responsável extraordinário pela área da 
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Agricultura, o Deputado Nilo Barbosa - S. Exi com 
toda certeza inibiu que a Receita Federal colocasse 
a cobrança do ITR há pouco tempo - tomamos co
nhecimento - eu o Senador Júlio Campos, ainda on
tem, através do Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso - de que a Receita Federal 
já estaria colocando, de hoje para segunda-feira, no
vamente, em cobrança o ITR com esses absurdos a 
que V. Ex• se referiu _e que todos nós já constata
mos. Se isso vier a acontecer, com certeza vamos 
ter uma grande revolta no campo, aumentando a 
inadimplência dos nossos produtores, sobretudo do 
pequeno produtor rural, que está extremamente pe
nalizado com essa cobrança. 

Assim, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
ao trazer esse importante assunto a esta Casa, gos
taria de apelar ao Ministro da Fazenda e ao Secretá
rio da Receita Federal para que suspenda imediata
mente a cobrança do ITR em todo o País e proceda a 
revisão do Valor da Terra Nua constante da tabela de 
lnstruçã> Normativa n" 59, de 19 de dezeniJro de 1995. 

~ necessário que fique bem claro, Sr. Presi
dente, Sr% e Srs: Senadores, que não se trata de 
um pleito meramente corporativista, como muitos 
gostariam de classificá-lo, até para se defenderem: 
Não se trata de um irresponsável pleito que vise as-· 
segurar vantagens adicionais aos proprietários de 
imóveis rurais. Trata-se, sim, de um pleito inquestio
navelmente justo, visando corrigir uma distorção ge- . 
rada pela Secretaria da Receita Federal e o fiel cum
primento da legislação que rege a matéria 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Jonas Pi
nheiro, o Sr. Jefferson Peres, deixa a cadei
ra dá presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Júlio Cámpos, · 2" Vice-presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce-' 
do a palavra ao nobre Senador José Alves, que dis
põe de 20 minutos para seu pronunciamento. 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem_ revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr%. e Srs. Senadores, a economia brasileira, 
que já ocupou a oitava posição, em meedos da déca
da de 70, mesmo com as fases recessivas por que 

- passou, parando de crescer com relação aos índi
ces mais elevados que atingiu no período chamado de 
milagre brasileiro, ainda se coloca entre as dez maiores 
economias do mundo, com um potencial de desenvoivi
inento fantástico. Tem uma situação privilegiada nas 
Américas, quando consideramos fatores geográficos, cli
máticos, recusas naturais, capacidade i.ndustrial e agrí
cola instalada, serviços e equipamentos de infra-estrutu-

ra, nível de progresso tecnológico e capacidade cria
dora dos seus trabahadores e da população em ge
ral, o que tem demonstrado, ao longo dos anos, as 
extraordinárias condições do País de responder positiva
mente a estimulas e incentivos de progred~ em quak:juer 
área de àividade econôrTi::a. aiual ou desjxlrliva 

Um país que progrediu como poucos na área de 
petróleo, siderurgia e mineração, telecomunicações, 
informática, construção civil, especialmente em 
construção de grandes usinas hidrelétricas, produ
ção industrial e agrfcola de elevada qualidade, posi
cionando-se, com destaque, na pauta mundial de 
exportações, quando há pouco mais de 50 anos era 
um País meramente importador de produtos manu
faturados, apesar de ter crescido tanto, em quase to
dos os setores, ainda mantém imensas disparidades 

· econômicas, sociais e regionais. São dois brasis: 
um, de primeiro mundo, rico e bem-servido; outro, 
de terceiro ou quarto mundo, pobre e desamparado; 

Sou um entusiasta das grandes conquistas e 
dos permanentes sucesSos que temos alcaitçado 
em todas as áreas da atividade econômica, cultural 
ou desportiva de nosso País, em muitos setores 
nada ficamos a dever com relação ao progresso al
cançado em outros pafses desenvolvidos. 

A inteligência brasileira tem cumprido enormes 
desafios em tenmos. de coragem, competência e
criatividade na realização de tarefas grandiosas ou 
complexas, e seria cansativo enumerá-las, porque 
se diversificam desde importantes contribuições à 
ciência universal e tecnologia de ponta, até constru
ções em imensas obras de engenharia. 

O Brasil rico é admiravelmente desenvolvido,- mas 
há uma triste realidade neste cenário, que é a ex_istênc!a 
de LITl País pobre e malservido, um Brasil roandonado 
ao seu próprio sofrimento e às suas carências. 

Ainda somos um País em que 10%- dos mais ri
cos detêm quase 50% da renda nacional, enquanto os 
1 O% mais pobres ficam com menos de 1%, mais preCi
samente 0,7% de todos os rendimentos produzidos no 
País. Esses dados, que refletem um aspecto relevante 
da distribuição de renda na população, constam da 
edição anual da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicflios (PNAri), divulgada anteontem pelo IBGE. 

As disparidades regionais e as desigualdades 
sociais são uma tragédia entre nós, porque esses 
desequilfbrios, ao longo das últimas décadas, inde
pendentemente da situação recessiva ou do cresci
mento do País, têm aumentado progressivamente 
com sérias repercussões na vida dos brasileirOS: 

Um outro relatório do Banco Mundial, elabora
do por pesquisadores e estudiosos brasileiros e pu-
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blicado no ano passado com o título de "Avaliação 
da Pobreza no Brasil", aponta uma série de informa
ções sobre o perfil deste fenômeno social entre nós, . 
que, desde algum tempo, já tem contornos de uma 
verdadeira tragédia, porque a pobreza. a miséria e a. 
fome são geratrizes de problemas como a marginalida
de e a violência Com base neste estudo, temos 42 mi
lhões de pobres e, destes, 24 milhões abaixo da linha 
de pobreza, entre os quais milhões de indigentes. 

Falo sobre este assunto, Sr. Presidente, cons
trangido, porque a metade da população em situa
ção de pobreza no Brasil é consU!uid? de pessoas 
residentes no Nordeste, e na outra metade, dispersa 
pelo País, ocupando, na sua maior ·parte, as perife
rias urbanas, muitos também são migrantes de nos
sa região, uma região que participa com 30% da po
pulação nacional. Mas um em cada três nordestinos 
está vivendo abaixo da linha de pobreza, e um quar
to de suas crianças, com menos de cinco anos, está 
sofrendo de desnutrição crônica 

De todos os pobres que vivem na zona urbana, 
40% são residentes no Nordeste. A pobreza no Nor
deste é desproporcional à sua participação na popula
ção e na fonmação da riqueza e da produção nacional. · 

Apesar dos recursos e do potencial de nossa 
região, fatores históricos e condicionantes de ordem 
econômica e politica têm mantido e agravado a reali
dade regional com relação a outros centros mais de
senvolvidos. Basta dizer que, enquanto a incidência 
da pobreza em Curitiba e Porto Alegre é de 7%, na 
zona rural do Nordeste este índice chega a 44%. 

Quem .mais tem contnbuido para o agravamento 
desta triste realklade tem sido o nosso modelo de desen
volvimento, socialmente exclu:lente e altamente concen
trador de renda, numa convivência promiscua. antes, 
com a inflação. que privilegialla o capilaJ eSPeculativo e 
penalizava o trabalho, impondo à popliação um tenível 
imposto inflacionério, e, atualmente, apesar da contenç:!'o 
da infla;ã:l e da es!OOolizà;ã:> da moeda. os juros altos, 
que têm provoca:lo o endividamento. a inadirrplência e a 
inibiçã:l de investimentos que possam gerar errpregos e, 
assim, os meios de stbsislência de muitas fammas. 

Além dos gastos sociais do Governo e dos progra
mas assistencíais, que têm consumido consideráveis 
parcelas de recursos, mas ainda um tanto insuficientes. 
em setores como educação, saúde, previdência, ali
mentação, saneamento, habitação, serviços urbanos 
e outros, é urgente que se contenha o desemprego, 
principal artifice da pobreza e da miséria, e se priorize 
a agricUtura, especialmente a agrict.itU'a fammar. 

Esta atividade não-somente desestimula a migra
ção e o êxodo nzal, como também cria ocupações na 

zona rural, o que é socialmente mais· vantajoso do 
que se concentrarem investimentos na agricultura 
extensiva, altamente mecanizada. que, embora pos
sa contribuir com monocutturas de exporiação, pou
co contribui para a geração de empregos no campo. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ALVES - Com muito prazer, Se
nador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardlo Cabral - Senador José Alves, V. 
Ex" aborda com propriedade essa temá!ica, sobretudo a 
questã:l das altas taxas de jt.ros, que no Nordeste causa 
prOblemática de difícil elucida;:ão no carrpo da educa
ção, e que agora V. Ex" passa para a agricuttt.ra Quero 
me associar a V. E# com relação a essa análise densa, 
oportuna que faz. demonstrando que o Governo, a!favés 
da sua área ecoriõmica, precisa olhar o Nordeste, o Nor
te e o Centro-Oeste oom 1JTl pouco mais de atenção. Te
mos, e sobretudo V. Ex", no seu Esta::lo, difictidades que 
jamais poderão ser resolvcas por urna tecnoburocracia 
que nãO entende, porque ali não vive, e não sente o dra
ma do nordestino. De modo que me associo às palavras 
de V. Ex• nessa análise objetiva que está fazendo. 

O SR. JOSÉ ALVES - Agradeço ao Senador 
Bernardo Cabral o seu aparte e, com muito. orgulho, 
incorporo-o ao nosso pronunciamento. · 

Prossigo nosso discurso, Sr. Presidente. A for
ça da a!ividade rural, na maior parte dos produtos agríco
laS, vem justamente da agricultura familiar e das peque-
nas propriedocles, que errpregam 80% da rnàJ.de.obra 
do carrpo, mas precisam. urgerttemente, do apoio de 
créditO. subsidiado, assistência técnica e preços justos. 

As dificuldades no campo, nos últimos anos, esti
mularam o êxodo nt.ral, contribuindo para a urbaniza
ção desordenada das periferias das cidades, aumen
tando, assim, o cinturão de pobreza. miséria e violên
cia desses centros, transformando antigos produtores e 
trabalhadores agrícolas em pessoas pobres, iná1Qentes 
ou bóias-frias. 

A erraõK:aÇi!il da pobreza no f'aís, minorando as 
graves disparidades regionais, não se constitti em solu
ção de curto prazo. É uma questão de prioridade, in
ve~mentos racionais e vontade política duradoura. 

Investimentos substanciais no setor de irriga
ção no t-lordeste, que dispõe em suas bacias hidro
gráficas de áreas propícias à fruticultura, seriam ca
pazes de beneficiar com emprego e renda mais de 
20 milhões de pessoas, contribuindo para o fortaleci
mento da economia da região. 

Dois milhões e meio de hectares que poderão 
ser irrigados com R$15 bilhões, que é o volume de 
recursos já comprometido com o Proer, ·seriam ca-
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pazes de reverter a situação vergonhosa da pobreza 
e da indigência no Brasil. 

Outra alternativa de investimentos rentáveis na 
· região diz respeito ao imenso potencial da explora
ção do turismo no Nordeste, que reúne condiÇÕes 
excepcionais de clima, natureza, história e cultura 
para o desenvolvimento desta atividade, uma das 
que mais crescem no mundo, inclusive enriquecen
do regiões como o Caribe, com quem podemos 
competir alternativamente na oferta mundial de op
ÇÕes aos viajantes estrangeiros. 

Concluo este pronunciamento, Sr. Presidente, 
esperando poder suscitar, entre os membros desta 
Casa, uma profunda reflexão sobre o quadro de de
sigualdades e de enormes carências relativas ao 
perfil da pobreza no Brasil e das soluÇôes que pos
sam resolver questão tão prioritária e urgente para 
que o nosso País encontre o seu destino de verda
deira grandeza e justiça social. 

Era o que eu tinha a clízer, Sr. Presidente. 
O SR. FLAVIANO MELO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem V. 

Ex• a palavra. 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, SI%. e Srs. Senadores, quero 
comunicar à Casa que ontem foi entregue na As
sembléia Legislativa do Estado do l)cre um pedido 
de impeachment do Governador Orleir Messias Ca
meli, assinado pelos diversos segmentos da socie
dade organizada, por partidos políticos, fundamenta
do nas denúncias de crimes cometidos pelo Gover
nador. Um deles, já devída_mente apurado, e de
nunciado nesta Casa por mim e pelos outros Se
nadores do Acre, foi um convênio feito com a Pre
feitura de Cruzeiro do Sul, no seu primeiro mês de 
governo. No dia seguinte, o dinheiro dess.e convê
nio estava na conta de uma empresa de sua pro
priedade. A· Procuradoria-Geral qa República de
nunciou-o ao STJ. No depoimento que o Governa
dor fez àquela Corte, S. Ex" não deu nenhuma ex
plicação cabível para esse ato. Em seguida, a Pro
curadoria-Geral da República encaminhou a denún
cia ao Ministério Público do Acre, que apurou e 
constatou a irregularidade. 

Uma retirada ilegal do Fundo Previdenciárlo 
que o Governador fez no ano passado, o caso do 
Boeing, e muitos outros indícios de crime consubs
tanciaram o pedido de impeachment 

Q!,Jero dizer a V. Exªs que essa foi uma deci
são pensada, sóbria, uma decisão necessária para 

colocar novamente o Acre entre os Estados que são 
governados dentro da lei. -

Ao momento, o Governador não tem dado a 
mínima importância para a legislação existente. Para 
S. Ex•, tudo pode. Em apenas um ano e três meses 
de governo, foram cometidas várias irregularidades. 

Nessa última semana, passei quatro dias no Acre, 
em Rio Branco e em vários municípios do nosso Estado, 
e pude testemunhar a insatisfação geral da população. 

Anteontem, quarta-feira, o Governador foi à te
levisão e desafiou todos os Poderes. Desafiou_ o T ri
bunal de Contas do Estado, o Tribunal de Jusliça, os 
partidos políticos, a classe médica, enfim, parece 
que S. Ex" quer governar o Acre como um impera
dor. E as forças organizadas da sociedade não ad
mitem mais esse tipo de procedimento. 

Portanto, deixo registrado que ontem foi pedido 
o impeachment do Governador do Acre_ 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR PRESIDENTE (Jüío Campos) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Romero Jucá, como lider. S. 
Ex" dispõe de 20 minltos para o seu pronunciamento. 

O SR. ROMERO JUCA (PFL-RR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, SI% e Srs. Se
nadores, é com pesar que trago a. este plenário, hoje, 
um assunto que, de certa forma, se relaciona com o pro-

. nunciamento feito pelo Senador Raviano Melo. 
Infelizmente, a justiça e a seriedade não chega

ram a todos os Estados do Norte do País. 
Sr. Presidente, venho denunciar o clima de COI'I'Lp

ção, de irresponsabilidade administrativa que se instalou 
no Estado de Roraima no aluai governo. O que es1a1ms 
vivendo lá é a caillcterízai1ío de que o Governo do meu 
Estado deixou de ser uma ação de adminislração plilli
ca para ser a a;:ão de um pequeno gn.po, urna quadri
lha de empreiteiros, que, locupletando-se das verbas 
púb[ICas, está estourando o Orçamento do Estado, rou
bando os recursos públicos e, o que é pior, ameaçando 
aqueles que porventura teimem enfrentá-los. 

É triste ver um Estado como Roraima, um Es
tado novo, em implantação, que tem um grande po
tencial pela frente, ter dilapidado o seu patrimõnio, 
como está ocorrendo. 

O caso de Roraima é mais grave âo que o do Esta
do do Acre, porque, infelizmeote, o Presidente da As
serrbléia Legislaliva faz parte do triunvirato de empreitei
ros que está abocanhando as verbas públicas do Estado. 

Sr. Presidente, estou entrando com uma ação po
pular contra o Presidente da Assembléia, ponque enten
do que ele noo tem mais condições morais e éticas de 
conduzir aquele-Poder, já que tem mais. de R$6 milhões 
em contratos assinados com o Governo do ~-
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Corno é que um Poder vai fiscalizar o outro, se esse~ 
Poder está sendo pa;JO com benesses de verbas pú
blicas? Essa é uma questão muito grave. Estou en
caminhando a denúncia, que ora faço, para os M~ 
nistros e para o T nbunal de Contas. Quero denun
ciar que escolas estãc sendo construídas a mail; de 
R$2.000,00 o metro quadrado; quero denunciar ab
strdos no custo da construção de t.Ím hospital no 
Município de Afta Alegre. Enfim, quero denunciar, 
corno já o fiz, na quarta-feira passada, o desvio de 
recursos, de verbas públicas federais. No caso da _ 
BR-17 4, também vou encaminhar ao Ministério á de
núncia de so..perfaturarnento e da utilização, por· par
te dos empreneiros, de· equipamentos ~ do Estado 
para fazer o seNiço. A BR-174, na área de Roraima, 
é delegada ao so Batalhão de Engenharia que, com 
muita seriedade, com muito trabalho e por um custo 
muito mais baixo, poderia estar fazendo a pavinnen
taçOO dessa estrada A obra da BR-17 4 poderia es
tar sendo feita com un custo muito menor. Pois o 
que está ocontecendo lá é que o governo licitou a 
obra; os empreiteiros são os mesmos· que financia
ram a campanha do governador - estou fazendo o 
cruzamento dos nomes daqueles que derann dinh~ 
ro para a campanha e estão pegando, por coincidên
cia, a reafiZação das maiores obras plblicas do Es
tado -, e a;JOra eles ganham a licitação e depois vão 
oorrprar o material asfáltico do SEC, para re~~erder 00 go
verno, sLpelfattrando a obra Se o SEC exoo tasse dire
tamente, a obra sairia por um preço muito ln ais barato. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que a oposiçãO, lá, 
é pequena; é uma oposição ameaçada diariamente. 
Os prefeitos estão sendo perseguidos; é uma oposi
ção impedida de falar nos rádios e nas televisões de 
Roraima, porque o governo, que é o maior anuncian
te desses setores de comunicação, ameaça retirar a 
publicidade dessas empresas, se Parlamentares da 
Oposição utilizarem esses veículos de comunicação. 
Mesmo pequena e cerceada a oposição, estamos 
denunciando, aqui e lá, e não vamos abrir mão des
se direito de defender o povo de Roraima. 

O Sr. Emandes Amorim - Petmite-me V. Ex" 
umaparte? _ 

O SR. ROMERO JUCÁ- Ouço V. Ex" com prazer. 

O Sr. Emandes Amorim - Nobre Senador Ro
mero Jucá, há pouoo, ouvimos denúncia sobre o Go
verno do Acre; agora, do Governo de Roraima Re
ferir-me-ei, em seguida, ao Governo do Estado de 
Rondônia. (\Ião sei se isso virou moda na re.gião Nor
te. No caso de Rondônia, todo mundo soube que, há 
pouco, o Governador do Estado pegou aquele em
balo de empréstimo, dinheiro para tentar pagar a fo-

lha de pagamento do Estado. Antigamente, repassa
vam R$1.400 milhão para sustentar a Assembléia Le
gislativa Sem quaisquer alegações, passaram esse 
valor para R$3 milhões, e o Presidente da Assent>léia 

_ Legislativa, cujo mandato termina no próximo ano, an
tecipou, por intermédio de uma lei macabra, manobra
da dentro da própria Assembléia Legislativa, a sua 
eleição para este més. Segundo intormações, para fa
zer essa eleição, cada voto comprado foi da ordem de 
R$ 160 mil. Dizem que o governador, para tentar des
montar essa eleição do Presidente da Asserrbléia, pa
gou R$ 200 ou 250 mil por voto a outros deputados. 
Deputado recebeu de um lado e-de outro .• e termina
ram votando contra o governador. O Presidente, que já 
era Presidente, ganhou o segundo mandafo de eleição 
graças a manObras feitas ~dentro do Poder Legislativo. 
E lá vem o escãndalo do TRT, cuja obra o metro qua
drado custa R$ 3 mil. Daqui há pouco, vem o escânda
lo da merenda escolar; no ano passado, desviaram R$ 
3 ·milhões da verba destinada à merenda escolar que 
seria destinada às crianças; elas nada receberam. É 
oom grande decepção que vejo arquivarem uma CPI 
que possibilitaria apurar os desvios de milhões e-m~ 
lhões de reais, ou seja, saber onde esse dinheiro foi 
aplicado. Isso se deu, simplesmente, por queStões or
tográficas. Olho para este Pais e vejo que essa coisa 
está caminhando sem rumo. Daqui há pouco, não será 
apenas a nossa região Norte que se enoontra nessa 
calamidade pública, nessa !afta de justiça, nessa falta 
de homens sérios. Não sei se essa maioria, ou melhor, 
esses polítioos que comandam o poder, hoje, não de
veriam, em outros momentos, ouvir aqueles que não 
têm comando, que não conseguiram para si os minis
térios, os altos cargos deste País. Seria bom que se 
juntassem a esses pequenos senadores e procuras
sem moralizar a éoisa plblica, inclusive para não ter
mos enfraquecidas as Forças Armadas. Em detennina
dos lugares, não há dinheiro nem mesmo para comprar 
alimentação. O Ministério da Aeronáutica se encontra 
sem condições de consertar os seus próprios aviões. 
Daqui a pouco, veremos os agricuitores morrerem de 
fome e terem que pagar imposto, agora reclamado pelo 
Senador em seu disctrso, em áreas de 1 00 hectares, 
no valor de R$ 3 mil. T ai imposto equivale a 3 salários 
mínimos pagos ao Governo Federal. Isso para quê? 
Para desviarem. Este Pais precisa de uma reforma, pre
cisa de homens sérios, precisa de correções. Espero 
~que a partir da região Norte possamos começar a corri
gir tantas irreguaridades. Obrigado pelo ~arte. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Senador Emandes 
Amorim, agradeço as colocações de V. Exª que, so
madas às do Senador Flaviano Melo e às minhas, 
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só consolidam a posição que entendo devo denun
ciar, de público, no Senado; questões que não são 
apenas um problema local. Não é uma questão lo
cal, porque, em muitas vezes, o poder governante 
na região Norte se acha acima do bem e do mal, se 
acha acima da lei. Isso porque a região Norte é mais 
distante, é uma região onde a justiça funciona com 
mais dificuldade, é uma regiào onde o nível de coe 
municação nacional, a cobertura nacional de comu
nicação, não se interessa pelos absurdos e pelos 
crimes que lá sào cometidos; e, por conte disso, co
meça-se a criar uma terra de ninguém no Brasil. 

A minha denúncia, aqui - não apenas essa mas 
também outras que farei -, tem como intuito nào só 
denunciar a questão de Roraima mas tembém de fa
zer um apelo no sentido de que a região Norte seja 
inserida no mapa da legalidade, no mapa da decên
cia administrativa, no mapa da seriedade. 

O Sr. Jefferson Péres. Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ- Ouço V. Ex• com pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Jefferson Péres - V. Ex• me parece ter 
inteira razão, Senador Romero Jucá, quando diz que 
a questão rião é paroquial. Na medida em que, 
numa ·sessão do Senado, dois representantes de 
Estados do Norte - o Senador Flaviano Melo, do 
Acre, e V. Ex•, de Roraima- denunciam fatos estar
recedores como esses que acabaram de narrar, o 
que demonstra que continua implantado nesses es
tados o império da corrupção; que esses estados 
nào estão aliando-se com o Brasil novo, que está 
nascendo, e permanecem presos às antigas práticas 
de serem transformados em cubatas africanas, em 
que sobas locais mandam e desman_dam, sem dar a 
mínima pará os Poderes Legislativo e Judiciário, a 
seu bel-prazer, mantendo as mesmas regras do esta
do patrimonialista, da privatização do público e do rou
bo institucionalizado; quando V. E#s, no mesmo dia, 
denunciam fatos semelhantes em dois estados da re
gião Norte, isso interessa à Nação inteira, para que 
possamos buscar soluções de forma a evitar que isso 
continue. Meus parabéns pelo seu pronunciamento, 
Senador Romero Jucá, sem querer me imiscuir-nas 
questões internas do seu Estado de Roraima --

0 SR. ROMERO JUCÁ - Agradeço a V. Exª, 
Senador Jefferson Péres, que oonhece não só a 
questão jurídica e política como também toda a di
mensão do problema da nossa região Norte. 

Gostaria de dizer que vou apelar ao Ministro 
dos Transpcnte<;;-rrocaso específico da BR-174, que 
é uma obra fundamental para o desenvolvimento da-

quela região, inclusive para o Estado do Amazonas, 
para que efetivamente ela passe para o eontrole do 
E>" SEC, porque, ontem, na Comissão de Orçamento, 
agregamos R$20 milhões para a conclusão da pavi
mentação da BR-17 4, e esse dinheiro não pode ser 
desviado para o bolso de empreiteiros e dirigentes 
políticos inescrupuloses. 

Para finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria, tam
bém, de registrar outro abuso, outro escárnio para 
com a população de Roraima, outra demonstração 
de irracionalidade. O Governo do Estado de Rorai
ma, Estado pobre, um Estado com extrema dificul
dade, tem 12 aviões, inclusive um Learjet 35; gasta 
mais de R$800 mil com esses aviões. 

V. Exªs pensam que é para dar assistência ao 
pequeno, para atender ao agricullor mordido de picada 
de cobra? Não. Segundo jornal do meu Estadci, um 
fato foi denunciado pelo Deputado Estadual Lúcio Tá
vora, do PMDB, portanto, da base de sustentação do 
Governador Neudo Campos. Título da nota: "Aviões 
do Governo foram usados para levar remédios para 
cavalo do Governador, numa fazenda dele." Lú::io Tá
vora diz ainda que jalinho é usado pelos filhos de Neu
do no transporte entre Manaus e Boa Vista. 

Fatos como esses demonstram uma falta de se
riedade desse Governo. Enquanto os homens do cam
po estão abandonados, enquanto a agricultura de Ro
raima está falida, enquanto a pecuária de Roraima pa
dece com a febre afiosa, enquanto a periferia de Boa 

_ Vista incha, por conta do desemprego, por falta de 
uma politica de erfl)rego, uma politica industrial - o co
mércio de Boa Vista está quebrando-, o Governador 
se interessa apenas pelas negociatas, mordomias, via
gens ao-Caribe, fins-de-semana em Margarita, toman
do uísque, enquanto o povo de Roraima passa fome. 

Quero aqui fazer esta denúncia; na próxima se
mana, virei com outras que estou levantando. Não 
me curvarei perante as ameaças que estão sendo 
feitas a mim e a minha esposa, que é a Prefeita de 
Boa Vista. Fazemos politica em Roraima enfrentan
do tudo. Há sete anos que sou oposição. Enfrento 
ameaças de morte, enfrento perseguições, enfrento 
tudo, porque tenho o compromisso de defender a 
população do Estado. Nào interessam as netaliaçõ
es. Vamos até o fim. Vamos demonstrar, a nível na
cional, que Roraima hoje é administrada por uma 
quadrilha imesponsável, que rouba o dinheiro público 
e faz escárnio das necessidades da população. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS AOS QUAIS-SERE
FERE O SENADOR ROMERO JUCA EM 
SEUPRONUNCMMENT~ 
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Aviões do governo foram usados 
para levar remédios para cavalo 
A posição da bancada 

governista na Assembléia 
Legislativa, de" barrar a 
aprovação de vários 
requerimentos do deputado 
lradilson Sampaio (PFL), com 
pedidos de informações ao 
governo do estado, gerou ontem 
wna série de denúncias feitas poc 

Hélder Grossi (PMDB) e Lúcio 
Távora (PMDB }. partidários do 
pleito de liõ!dilson. O principal 
alvo das denúncias foi a frota de 
aviões. Távora afumou que uma 
avião do governo foi usado para 
levar remédios a um cavalo, no 
interior. o mesmo parlamentar 
garantiu que o Lealjet comprado 

para servir col!lõ UTI. é 
emçregad0 no transporte dos 
filhos do governador entre 
Manaus e Boa Vista. Hélder 
Grossí também usoo o microfone 
para denunciar que apesar de ter 
sido licitada e paga. .íenhuma 
refounano Ho<pital Geral foi feita 
pelo govtm:ú. 

O SR PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a mesa, comunicação 
que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ernandes Amorim. 

'É lida a seguinte 

Brasília, 21 de março de I 996· 

Senhor Presidente, 

Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, 

Certidão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná - Juízo 

Eleitoral da I 92" Zona de Maringá -, acerca de minha situação partidária. 

e consid~tação. 

Ao-ensejo, renov9-lhe os meus protestos de estima 

~~X~ 
OSMfR~ " "" _ 
(_Senador, 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expediente lido vai à 
publicação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, preciso indagar da Presidência se· 
o Presidente da República e o Ministro da Fazenda encaminharam ao Senado 
Federal mensagem relativa à modificação de cargos na diretoria do Banco Central. 

Há registro, de 23 de março d!;!1993, de mensagem do Presidente da 
República submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do Sr. Claúdio 
Nesmauch para exercer o cargo de Diretor de Normas e Organização do Sistema 
Financeiro do Banco Central. 

No dia 28 de janeiro de 1994, a Presidência da República enviou 
mensagem submetendo o nome do Sr. Alkimar Ribeiro Moura, para exercer o cargo 
de Diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil. No dia 21 de dezembro 
de 1994, o Presidente submeteu o nome do Sr. Francisco Lafaiete de Padua Lopes, 
para exercer o cargo de Diretor do Banco Central do Brasil. 

Os três diretores se submeteram à argüição da Comissão de Assuntos 
Económicos. Os três nomes foram votados e aprovados também no Plenário do 
Senado. ·· 

Ora, Sr. Presidente, o Banco Central anunciou nesta semana que O' 

Sr. Francisco de Padua lopes passa a exercer o cargo de Diretor de Política 
Monetária, antes exercido pelo Sr. Alkimar Ribeiro Moura. O Dr. Cláudio 
Nesmauch, antes Diretor de Normas e Organização, passa a Diretor de 
Fiscalização, pelo que disse o jornal. . 

Sr. Presidente, o Senado Federal ·não é a "casa. da mãe Joana". 
Acredito que seria próprio que o Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso fizesse pelo menos a comunicação devida ao Senado Federal. 

Avalio que seria o caso de nós ouvirmos dos diretores sobre o 
exercício de suas funções no Banco Central, nas respectjvas áreas. Acredito que 
procederam com seriedade de propósitos, mas seria relevante, até em função dos 
acontecimentos recentes envolvendo o Banco Central, que prestassem, perante a 
Comissão :de Assuntos Económicos do Senado, depoimento sobre as suas 
respectivas áreas e explicassem as razões pelas quais estão assumindo novas 
áreas ·de responsabilidade. 

Portanto, Sr. Presidente, caso não tenha havido a mensagem por 
parte do Presidente da República, sugiro à Presidência_ do Senado que. faça a 
indagação devida e que seja submetida ao Senado Federal a mensagem da 
modificação mencionada, para que possamos aqui argüi-los. 

Sr. Presidente, registro que recebi do Ministro da Fazenda P_eçlro 
Malan e do Ministro do Planejamento José Serra respostas a perguntas sobre o 
Proer e o BNDES. 
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A propósito, gostaria de fazer uma proposta à Mesa sobre respostas a 
requerimentos de informações. Sugiro - agora até como membro da Mesa -
oficialmente à Mesa que considere a possibilidade da publicação periódica - quem 
sabe uma vez a cada semestre, ou uma vez ao ano - do conteúdo das respostas de 
requerimentos de informações que o conjunto dos Senadores formulam. Muitas 
vezes, são encaminhadas informações de extraordinária relevância. Portanto, seria 
interessante que todos os Senadores se beneficiassem do conhecimento dessas 
informações, evitando assim duplicação de esforços. 

Como muitas vezes essas respostas ficam um tanto difíceis de serem 
alcançadas por um ou por outro Senador, se nós tivéssemos a .hábito de fazer 
publicações - salvo no caso de algum Senador preferir não ter a resposta que veio 
as suas mãos -, sistematicamente, poderia a Mesa recolher, por exemplo, as 
respostas recebidas desde o início desta legislatura ou durante o ano de 1995, e 
publicá-las num volume. Isso seria de grande utilidade para a opinião pública e 
para nós, Senadores. 

Gostaria de registrar o conteúdo das resp.ostas que recebi do Banco 
Central. Com respeito a aspectos de extraordinária relevância, diz que não pode 
prestar informações por causa do sigilo bancário. Isso vem reforçar a necessidade 
de realizarr:nos a CP! do Sistema Financeiro, para que não haja esse tipo de 
objeção. -

Deixo, então, estas sugestões para serem publica1:las nesta sessão, 
Sr. Presidente. · 

Muito obrigado . 

........ ~~~~;~·~~~·~·~~~·t;·~~·;;;~··~ SENADOR EDUARDO 
SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO 
****************************************************** 

\ 

REQUERIMENTO N°04, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro.: nos termos regimentais, sejam pres

tadas pelo Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, as 
seguinteS informações: 

1 • No processo de absorção de parte do Nacio
nal S.A. (banco comercial) pelo Uníbanco, foi apre
sentado estudo de viabilidade econõmico-financeira. 
com o detalhamento dos gastosldeserroolsos nas 
diversas fases do processo e a indicaçao dos instru
mentos listados no art. 3" da Resolução n" 2.208, do 
Conselho Monetário Nacional, de 1 995? Foi aj)re
sentado estudo de viabilidade para qualquer urna 

das unidades do conglomerado financeiro Nacional 
sob regime de administração especial (Nacional -
Distribuidora de Tí!Uos e Valores Mobiliários. Nacio
nal Leasing S.A. ele.), de acordo com o inciso IV do 
art 32? . 

2. Ouais os ins!fuinenlos disponíveis no 
PROER indicados no estu:lo apresentado e quais os 
valores especfflcados? 

3. Quais os prazos e formas de pagamento fi
xados pelo Banco Central para cada linha de crédito 
credenciado, segundo determina a Circular n<> 2.636, 
de 1 7 de novembro de 1995? Quais os custos mé-
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dios de cada operação (art 1•. inciso III da mesma 
Resolução)? Quais as garantias apresentadas pela 
insituição. especificadas por tipo, valor e data de 
vencimento dos titulas? 

4. Quais os valores totais contabilizados como 
perdas por cada urna das unidades do conglomera
do Nacional, sob regime de administração especial, 
e pelo banco comercial antes da incorporação, se
gl.lldo o inciso I do art 2" da Medida Provisória ri'-
1214? 

~. Quais os valores registrados como ágio pelo 
Unibanco, referente à incorporação de cada urna 

das unidades a que se refere o ~em 1 deste requeri
mento? 

6. Com relação ao diferimento dos gastos reali
zados neste processo, qual o montante registrado e 
a natureza dos gastos realizados ou prejuízos incor
ridos? Quais os critérios de amortização utilizados? 
Qual a data prevista de conclusão do projeto apre
sentado, de acordo com o inciso III do art 32 da Cir
cular ri' 2.634, de 16 de novembro de 199~? 

7. Qual o valor total dos passivos não absorvi
dos pelo Uníbanco, a especificação dos dez ~ens de 
maior valor, e qual o destino a ser dado pelo Banco 
Central a estes passivos? 

8. Solicito as mesmas informações contidas 
nos itens 1 a 7 deste requerimento. no que se refere 
à absorção de parte do Banorte S.A. pelo BanCo 
Bandeirantes S.A. e à absorção de .parte do BanCo 
Econõmico pelo Banco Excel, bem como o estudo 
citado no item 1 e os pareceres técnico e jurídico re
lativos ao mesmo. 

9. Quais as providências adotadas pelo Banco 
Central após a verificação de operações de remes
sas de dólares irregulares, através de contas CC~. _ 
realizadas pelo Banco Excel nos anos de 1990 e 
1991, segundo consta do Relatório de Verificação 
Especial 91/7959675, da Divisão de Cambio da De
legacia do Banco ·Central em sao Paulo? As opera
ções de remessa de dólares pelo Banco EXcel Conti
nuaram a ser rea.lizadas sem a necessãria aquisição 
de moeda estrangeira junto a bancos autorizados a 
operar ern cambio no País. nos anos de 1992, 1993, 
1994 e 1995? Foram constatadas, pelas ~legacias 
regionais do Banco Central, outra_;; -irregularidades 
nas operações de remessa de dólares pelo Banco 
Excel através de contas CC5, nos últimos três anos? 
Solicito o encaminhamento do Relatório de Verifica
ção Especial 91/7959675, bem como outros que 
apontem irregularidades nas operações do Banco 

Excel. Diante do que foi constatado, houve condu
são por parte da Diretoria do BanCo Central sobre a 

idoneidade do Banco Excel. apesar do parecer dos 
órgãos técnicos do Banco Central? 

1 o. Qual o montante do desequilíbrio patrimo
nial do Banco EconOmico, e qual o valor do total de 
ativos do BancO Excel? O Banco Central considera 
que o Banco Excel tem condições financeiras e pa
trimoniais para suportar os custos de absorção de 
parte do Banco Ecanõmico? 

11 . Qual o impaelo para as finanças públicas e. 
em particular, para o Orçamento da União, das ope
rações abrangidas pelo Proer, no ano de 1995, e a 
estimaliva para 1996, considerando-se, entre outros, 
os incentivos relativos à renúncia fiscal e à provável 
redução do repasse ao T escuro Nacional referente 
ao Resutado Operacional do Banco Central? 

Justiflcaç4o 

O Governo editou a Medida Provisória no. 
1.179, reeditada sob o ri' 1.214, que dispõe sobre 
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro 
Nacional, bem como a Resolução ri' 2.208, de 3 de 
novembro de 1995, e outras normas que instituem e 
reguiamentam o Programa de Estímulo à Reestrutl>
ração e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 
Nacional - PROER. Estes atos concedem urna série 
de benefícios às instituições financeiras que se dis
puserem a participar do programa através de fusões. 
incorporações ou transferência de di rei tos e/ou obri
gações. Trata-se de instrumentos poderosos de con
dução do processo econõmico. cujo impaelo sobre 
as finanças plblicas não pode ser dimensionado 
pela sociedade, pois depende dos valores declara
dos pelas instituições em cada caso. 

O impacto financeirO é um elemento chave 
para a avaliação da relação custoA:>enefício pela so
ciedade. Todas as manifestações das autoridades 
monetárias, inClusive as audiências realizadas no 
Congresso Nacional para tratar do assunto. foram 
inconclusivas no que se relere aos custos do progra
ma ao Erário plblíco, seja pela utilização de linhas 
especiaiS de assistência financeira e por mecanis
mos de isenção fiscal. A divulgação apenas palCial 
de informações j)or parte das autoridades nao se 
justifica, pois os próprios instrumentos legais ~ 
penmitem a execução do programa fornecem os 
meios necessários para o completo detalhament> 
dos gastos e deserrtlolsos a serem realizados, obje-
to principal deste requerimento. . 

Importantes também são as informações solici
tadas sobre a idoneidade do Banco Excel, uma vez 
que. segundo O GlobO de 1 '-12-95, foi objeto de 
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inspeção por parte da Divisão de Ilícitos Cambiais 
do Departamento de Câmbio do Banco Central, em 
São Paulo, que teria constatado a utilização, por 
parte daquela instituição financeira, de Contas CCS 
para operações de lavagem de dinheiro e remessa 
ii egal de dólares para o exterior. 

O presente requerimento não objetiva revelar 
dados contábeis ou operacionais nas relações priva
das das instituições financeiras em questão, que são 

A VISO n" _/i 6 !MF 

Senhor Primeiro-Secretário, 

protegidos pelo sigilo bancário, mas apenas nos va
lores dos recursos plblicos que estão sendo, ou de
verão ser, utilizados ao longo da execução do pro
grama. Neste caso, as informações pertencem à so
ciedade e a ela deve ser dado todo o esclarecimerm 
necessãrio. 

Sala das Sessões. 11 de janeiro de 1995. -
Senador Eduardo Suplicy. 

(A Mesa. para decistJo.) 

Refiro-me ao Oficio n° 81 (SF), de 19.01.96, dessa Primeira-Secretaria, 
por . intermédio do qual foi remetida, para exame e manifestação, cópia do 
Requerimento de Informação no 04/96, de autoria do Exrno. Sr. Senador EDUARDO 
SUPLICY, sobre aspectos de processos de incorpo!ações de instituições financeiras. 

A propósito, encáminho a Vossa Excelência, em resposta às indagações 
do ilustre parlamentar, cópia do Oficio DIFIS-96/647, de 07.3.96, elaborado pelo 
Banco Central do Brasil. 

Atenciosamente, 

PEDRO SAMPAIO MALAN 
~ ... 1inistro de Estado da Fazenda 

Anexo: l/6 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador ODACIR SOARES 
Primeiro-Secretário do 
Senado Federai 
Brasília - DF 
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BANCO CENTRAL 00 BRASIL 
DIFIS-96/ 64 7 Brasília, 07 de março de !996. 
Pu. 96005'0139 

9600570879 

Senhor Secretário-Executivo, 

Reporto-me aos Oficies n•s 208, 255 e 438 AAP/GMIMF, de 15.01, 22.01 
e 12.02.95, respectivamente, por meio dos quais a Assessoria de Assuntos Parlamentares desse 
Ministério encaminha, para exame e manifestação, o Requerimento de Informações n° 04/96, de 
autoria do Exmo. Sr. Senador Eduardo Suplicy, sobre aspectos de processos de incorporações 
de instituições financeiras · 

2. A propósito, apresento, a seguir, respostas às indagações do Parlamentar, 
na ordem em que foram elaboradas: 

"1. No processo de absorção de parte do Nacional S. A. (banco comercial) 
pelo Unibanco, foi apresentado estudo de viab1lidade econômico-financeira, 
com o detalhamento dos gastol>"desembolsos nas diversos fases do processo 
e a indicação dos instrumentos listados no art. 3° da resolução n• 2.208, do 

_ Conselho Mcnetá.rio Nacional, de 1995? Foi apresentado estudo de · 
viabilidade para qualquer uma das unidades do conglomerado financeiro 
Nacional sob regime de administração especial (Nacional - Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, Nacional Leasing S.A., etc ... ), de acordo com 
o inciso IV do art 3°?" 

No âmbito do Banco Central, concluiu-se que o UNJBANCO tinha 
capacidade operacional e estrutura administrativa suficientes para absorver parte do Banco 
:s-acional S/ A, conforme proposto. Concluiu-se, também, que a operação poderia ser enquadrada 
no !'ROER, estando ambas as instituições habilita.das a utilizar os instrumentos daquele Programa 

A Sua Excelência o Senhor 
Pedro ~Pullen Parente 
Secr'étário .. ExecHtivn n~ u; ... ~ ..... .;...: .... .: ... r. .. _._' 
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Até o momento, no entanto, somente o Banco Nacional utilizou-se do 
PROER. mediante abenura de crédito rotativo, ao amparo de Linha Especial de Assistência 
Financeira do Programa. 

"2. Quais os instrumentos disponíveis no PROER indicados no esrudo 
apresentado e quais os valores especificados?" 

A negociaçio UNIBANCO/Nacional foi efetuada na forma indicada na 
resposta ao quesito anterior. A utilização de outros instrumentos do PROER poderá ocorrer 
futuramente, após exame desta Autarquia, caso a caso. 

"3. Quais os plliZOs e formas de pagamento fixados pelo Banco Central 
para cada linha de crédito credenciada, segundo determina a Circular 
n• 2.636, de 17 de novembro de 1995? Quais os custos médios de cada 
operaçio (art. t•, inciso m da mesma Resolução)? Quais as garantias 
apresentadas pela instituiçio, especificadas por tipo, valor e data de 
vencimento dos títulos?" 

A! diretrizes básicas do PROER foram estabelecidas pela Resoluçào 
n• 2.208/95, do CMN, ficando sua regulamentação a cargo do Banco Central do Brasil. Referida 
Resolução condicionou as operações do Programa a "reorgamzações administrativas, 
operacionais e societárias fk instituições financeiras (. .. ) que resultem na transferência de 
controle ou na modificação fk objeto social.". · 

Posteriormente, a Medida Provisória n• 1.179, de 03.11.95, (última reedição 
sob o 1.288, de 02.02.96). além de dispor sobre o tratamento tributário aplicável a incorporações 
de instituições financdras, ao amparo do PROER:,' determinou que o mecanismo de proteção a 
tituiares de créditos contra instituições financeiras (Resolução n• 2.197/95, do CMN), integraria 
o Programa. · · · · 

. Por fim, a Circular n• 2.633, de 16.1 1.95, do Banco Central do Brasil, 
estabeleceu as condições de acesso ao PROERe a Circular n• 2.636, de 17.1.1.95, regulamentou 
a Linha Especial de Assistência Financeira do Programa. Este último normativo fixou, para tais 
operações de assistência financeira, juros iguais aos dos títulos oferecidos em garantia, acrescidos 
de 2% (dois por cento) ao ano. As garantias são constituídas pôr créditos junto ao Fundo de 
Compemaç!o de VariaçOes Salariais (FCVS), de responsabilidade do Tesouro Nacional, devendo 
"exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido" (Medida Provisória n° 1.294, 
de 12c02.96, art. 10, parágrafo único). Tais créditos apresentam custo médio estimado equivalente 
à variação da Taxa Referencial (TR) acrescida de 9,5% ao ano. Assim, o custo para a instituição 
tomadora de recursos do PROER será de TR + 11,5% ao ano, aproximadamente. 

Em decorrênci& das nornw que wsciplínam o sigilo bancário, não pºde esta 
Autarquia fornecer os números e!pecíticos atinentes às operações realizadas com o Banco 
Nacional S/ A, na forma requerida pelo Parlamentar. 
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"4. Quais os valores totais contabilizados como perdas por cada uma das 
unidades do conglomerado Nacional, sob regime de administração especial, 
e pelo banco comercial antes da incorporação, segundo o inciso r do art. z• 
da Medida Provisória n• 1.214?" 

Até a presente data, não foi concluído o levantamento do balanço "saneado" 
da instiruição. não havendo como fumecer os dados soucitados. Cabe acrescentar que não houve, 
no caso, incorporação do Banco Nacional pelo UNIBANCO, não sendo o caso, pois, de 
aplicação de dispositivos da Medida Provisória mencionada. 

"S. Quais os valores registrados como ágio pelo Unibanco, referente a 
incorporação de cada uma das unidades a que se refere o item 1 deste 
requeriménto?" 

. Confonne estipulação contratual, o UNIBANCO adquiriu do Banco 
Nacional bens do ativo permanente no valor de RS 682.000.000,00 (seiscentos e oitenta e dois 
milhões de reais). Foi ajustado o pagamento de wn ágio, no valor de RS· 300.000.000,00 
(trezentos milhões de reais), como compensação pelas carteiras de clientes do Banco Nacional, 
clienres.de cartões de créditos e de seguro. 

operacionais.-
Reitero que não houve incorporação mas, sim, absorção de ativos 

"6. Com relação ao diferimento dos gaStos realizados neste processo, qual 
o. montante registrado e. a natureza dos gastos realizados ou prejuízos 

- incorridos? Quais os ·critérios de amortização utilizados? Qual a ~ata 
prevista de conclusão d~ projetO apresenwfa, de acordo com o inciso III do 
àrt. 3° da Circufar n• 2,~34, de 16 de noveínbro de 1995?" 

. -· 

Nlo houve, até o .moJ:1?ento, rio procc8so.em causa, diferimento de gastos, 
como previsto na C~Cular mencionada. · · · 

· "7. Qual o valor total dos p~ssivos n!Ó absóividos pelo Unibanco, a 
especificação dos dez itenS de maior valor. e qual o destino a ser dado pelo 

. Banco Central a estes passivos?" 

. :·Os passivos do Banco Nacional não absorvidos pelo UNIBA...'ICO somam 
RS 3.985.205.996,00, cm l8.i 1.95. Deixam de ser fornecidos valores discriminados, uma vez que 
sua efetiva apuraçãO· depende d& conclus!o do balanço "saneado". 
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Trabalha-se para que o passivo seja pago, o que dependerá da conclusão do 
balanço e. também, do que for apurado durante a execUção da Administração Especial 
Temporária. Por outro lado, ressalto que, a partir das disposições da Medida Provisória n° 1.182. 
de 17.11.95 (última reediç!o sob o n" 1.294, de 12.02.96), pii.!IS8IIl a concorrer para tal 
pagamento, além dos bens dos administradores, os bens dos controladores. 

"8. Solicito as mesmas informações contidas nos itens 1 a 7 deste 
requerimento, no que se refere à absorção de parte do Banorte S .A. pelo 
Banco Bandeirantes S.A e a absorção de parte do Banco Econômico pelo 
Banco Excel, bem como o esrudo citado no item 1 e os pareceres técnico 
e jurídico relativos ao mesmo." 

No que se refere à.s instituições mencionadas, n!o houve, até o momento, 
absorçio. No primeiro caso (Bandeirantc/Banorte), há entendimento preliminar entre as duas 
instituições, inexístindo proposta final, para exame desta Autarquia. No segundo caso 
(Excel/Ecónõmico ), foi apresentada Ul1Ul proposta inicial, que resultou em um acordo sobre 
princípios básicos para aquisição do Banco EconOmico pelo Excel Banco. A operação, contudo. 
nlio foi concluída, p=anccendo sob exame. Diante disso, ficam prejudicados os quesitos 
formulados. · 

foram elaboradas: 

"9. Quais as ptõVídências adotadas pelo Banco Central após a verificação 
de operações de remessa ·de dólares irregulares, através de contas CCS, 
realizadas pelo Banco Excel nos anos de 1990 e 199 I, segundo consta do 
Relatório de Verificação Especial 9117959675, da Divisilo de Câmbio da 
Delegacia Ço Banco Central em Silo Paulo? As operações de remessa de 
dólares pelo .Banco Excel continuaram a ser realizadas sem a necessária 
aquisição de irioeàa estrangeira. junto a bancos autorizados a operar em 
cAmbio no país, nos anos di f992, 1993, 1994 e 1995? Foram constatadas, 
pel.a.s delegacias regionais. d.o Banco Central, outras irregularidades nas 
oper:ações de'remessa:de dólares.pé:lo Banco Excel através de comas ccs, 
nos ú!tinlos ·3 anos? Solicito o ncaminharnento do Relatório de Verificação 

. Especial 9117959675, bem como .outros que apontem irregularidades nas 
oper~ do Banco E>i:cel. Diante do que foi constatado, houve conclusão 
por parte da Diretoria do Banco Central sobre a idoneidade do Banco Excel, 
~esar do parecer dos órg!os técnicos do Banco Central?" -

Apresento respostas as questões formuladas nes. item, na ordem em que . . . . . . . 

a) A partir de fiscalização de operações de câmbio realizadas pela SPREAD 
Distribuidora de Títulos e V alares Mobiliários S/ A, chegou-se à instauração de processo 
administrativo contra· o Excel Banco ·SI A e o administrador responSável, à époc:a, pela sua área 
de câmbio· Referido processo arlministrativo encontra-se ainda em tramitação, ~stando em fase 
de análise de defesa. -
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b) A Resolução n• 1.552, de 22.12.88, ao criar o Mercado de Câmbio de 
Taxas Flutuantes, permitiu que os bancos credenciados a operar nesse mercado pudessem reaiizar 
operações de compra e venda de moeda estrangeira, contra moeda nacional, com instituição 
financeira no exterior. 

Assim, tomou-se livre a movimentação e transferência ao exterior, a 
qualquer tempo, do saldo apresentado no título "Depósitos ck Domiciliados no Exterior", 
independentemente de esse saldo ser proveniente de vendas de câmbio ou de outras origens, 
quando o titularJor instituiçlo financeira do exterior. 

Hi registres de operações da espécie, realizadas pelo Excel Banco, no 
periodo indicado. 

c) Nilo há registro, no Departamento de Câmbio desta Autarquia, de 
irregularidades cambiais praticadas pelo Excel Banco, ressalvadas as que deram origem ao 
processo administrativo antes mencionado. · 

d) Em decorrência das normas que disciplinam o sigilo bancário, não pode 
esta Autarquia fornecer os relatórios pedidos. 

e) Referido processo administrativo não foi concluído, como apontado 
anteriormente, ni!.o havendo, assim. conclusão "sobre a idoneidade do Banco Excel". 

"10. Qual o montante do desequilíbrio patrimonial do Banco Econôm.ico, e 
qu.al o valor do total de arivos do Banco Excel? O Banco Central considera 
que o Banco Excel tem condições financeiras e patrimoniajs para suportar 
os custos de absorção de parte do Banco Econõm.ico?" 

Conforme balanço levantado pelo Sr. Interventor designado, em 11. 08.95 
o Banco Eeonõmico apresentou pa.!ISivo a..descoberto de R$ I. 960.076 mil. 

Os ativos do Excel Banco, segundo· dados· de balanço, somavam, em 
3.1.12.95, RS 1.263 milhões. 

As negociliÇõcs para transferência do Banco Econôm.ico ao Excel Banco não 
foram, como apc- ·•.ado anteriormente, concluídas. Uma avaiiação segura das condições do Excel 
para a a.quisiÇa:~, depende, evidentemente, da proposta fil:al que venha ser formulada. 1'1 o 
emanto, o Banco Centrai do Brasil considerou que o Excel Banco tinha condições para habilitar· 
se à aquisiçlo do Banco Econõmico, razio pela qual chegou-se ao acordo preliminar antes 

mencionado. ~·--~ ~ 

"11. Qual o impacto para as finanças públicas e, em particular, para o 
Orçamento da União, das operações abrangidas pelo PROER, no ano de 
1995, e a. estimllriva para 1996, considerando-se, entre outros, os incentivos 
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relativos à renúncia fiscal e a provável redução do repasse ao Tesouro 
Nacional referente ao Resultado Operacional do Banco Central?" 

O PROER, no âmbito do Banco Central do Brasil, compreende, sobretudo, 
linhas de assistência financeira. Como depositário dos recolhimentos compulsórios, arreçadados 
do sistema financeiro, o Banco Celltral conta com recursos do próprio sistema para realização 
das operações do PROER. Nlo há, pois, utilização de recursos orçamentários em operações do 
PROER. 

No momento, no entanto, não é possível precisar os reflexos financeiros das 
operações referidas, uma vez que o Programa encontra-se, ainda, em estágio inicial, tendo sido 
realizadas, apenas, as operaçOes com o Banco Nacional S/ A, sob regime de Administração 
Especial Temporária. 

Respeitosamente, 

REQUERIMENTO N° 1.326, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais. sejam pres

tadas pelo Ministro do Planejamento, Sr. José Serra. 
as seguintes informações: 

1. Qual o valor global. em reais (R$), das açõ
es ordinárias e preferenciais das empresas do setor 
petroquímico colocadas em leilão até o momento, 
considerando-se .·o preço mínimo estabelecido, por 
tipo de ação? 

2. Qual o valor final atingido pelas ações ordi- · 
nárias e preferenciais destas empresas nos leilões 
realizados. por tipo de ação? Deste total, qual o va
lor financiado pelo BNDES, de acordo com a Reso
lução n" 786, de 15 de junho de 1992, e posterior
mente peias Resoluções n"s 803193 e 809/93? 

3. Qual o percentual pago em moeda nos leil~ 
es de privatização destas e111>resas, com relação ao 

valor total das ações. por tipo de ação e por erilpre
sa privatizada? 

4. A que empresas foram transferidas as ações 
lei lo adas e como ficou o controle acionário de cada 
empresa do setor petroquímico, após os leilões de 
privatização? 

... 5. Qual o valor global, em reais (R$), das açõ
es ordinárias e preferenciais das empresas dos de
mais setores transferidas p_ara o setor privado nos 
leilões de privatização. considerando-se o preço mí
nimo estabelecido, por tipo de ação? 

6. Qual o valor final atingido pelas ações ordi
nárias e preferenciais destas empresas nos leilões 
realizados. por tipo de ação? Deste total, qual o va
lor financiado pelo BNDES, de acordo .com a Reso
lução n" 786, de 15 de junho de 1992, e posterior
mente pelas Resoluções n"s 893193 e 809/93? 
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7. Qual o percentual pago em moeda nos leilõ· 
es de privatização destas e~resas, com relação ao 
valor total das ações, por tipo de ação e por empre
sa privatizada? 

8. Qual o valor pago em titules da dívida exter
na convertidos nos leilões de privatizaÇão das em
presas Salgema e Co~nhia Petroquímica do Re· 
côncavo (CQR), de acordo com a Resolução n" 
2.223, de 28 de setembro de 1 995, do Banco Cen
tral do Brasil? 

9. Tem o Governo um cálculo preciso sobre a 
proporção das empresas do se!or petroquímica no 
Brasil está sob controle do Grupo Norberto Ode
brech~ comparando a participação que o Grupo· ti· 
nha no setor antes dos leilões de privatização com o 
que passou para seu controle em decorrência destes? 

1 o. Que avaliação faz o Governo sobre as con- · 
seqüências deste processo de concentração de con
trole do poder acionário de um grupo privado no setor _ 
petroql.imico sobre a economia brasileira e que med~ 
das pretende !ornar para evitar efei!os negativos? 

Justificaçao 

A utilização das chamadas "moedas podres' fi
nanciadas pelo BNDES no processo de privatização 

- de e~resas estatais tem se configurado um privilé
gio dadas as condições bastante vantajosas aos to
madores destes e~réstimos, em detrimento do Es
tado que poderia, com a captação de dinheiro nes-

248/M.PO 

Senhor Senador~ 

tes leilões, amortizar parte de sua dívida mobiliária 
interna cujo custo de rol agem é extremamente alto. 

O Governo tem alegado que tal procedimen!o 
pode traduzir-se em valorização das empresas pri
vatizadas através de mecanismos de mercado, ten
do em vista que os participantes dos leilões contabi
izariam os baixos cus!os do financiamen!o no mo
men!o de fazer suas ofertas. Este mecanismo nao 
funciona, no entan!o, no caso da venda de ações or
dinárias das empresas do se!or petroquimico, já que 
os demais sócios destas e~resas têm preferência 
na compra das ações vendidas por um dos partici
pantes do controle acionário, segundo cláuslia esta
belecida no Estatu!o constitutivo destas empresas. 

Chama a atenção o falo que exatamente nes
tes casos. onde a possibilidade de elevação dos pre
ços das ações ordinárias praticamente não existe, a 
exigência de utilização de dinheiro em espécie é mi
nimizada Esta dis!orção se agrava <Xlm a ptblica-

- _ção da Resolução rf'l 2.223, de 28 de setembro, do 
-Banco Central, que perintte -a conversão de títulos 
da dívida externa nos leilões de privatização. Segun
do declaraçl3es da Dire!ora da área de privatização 
do BNDES. Sr" Elenalandau: o uso dos tillios ex
temos será permitido apenas nas privatizações do 
se!or petroquímica, o que pode se constituir num di
recionamento de recursos subsidiados dos Estados 
a e~resas predeterminadas. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 1995. -
Senador Eduardo Suplicy, Líder do PT no Senado. 

(A Mesa para decisf!o.) 

Brasília, 13 . de março de 1996. 

Em atenção ao Oficio n° 1550 (SF)y que encaminhou o Requerimento de Informação 
n° 1326795. de autoria do Senador EDUARDO SUPLICY~ estou remetendo, em anexo, cópia do 
Oficio n' P- 469, do BNDES, tratando do assunto. 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador ERNANDES AMORIM 
Primeiro·Secretârio, em exercício do 
Senado Federal 

Atenciosamente, 

ANDREA SANDRO CALABI 
Mínistro de EStado do 

Planejamento e Orçamento. Interino 
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Oficio P- 469 /95 -Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 1995 

MPO 

03ooo.oosao3tes-v1 

Gil 

Senhor Chefe, 

Em atenção ao Oficio n• 57Jf95~ASPAR/MPO, de 
16.11.95, encaminho a v.s• as :::espostas às indagações 
constantes do Requerimento n• 1326, de 1995, de autoria do 
Exm• Sr. Senador EDUARDO SUPLICY. 

ITEHS 1 e 2 

o Quadro 1, em anexo, indica os preços minimos e os 
resultados das ofertas em leilão de ações das empresas do setor 
petroqu1mico no âmbito do PND, representando um total de US$ 
2,194,5 milhões e um ágio médio global de 15,6%. · 

cabe inicialmente esclarecer que o BNDES não realiza 
operação de financiamento para a compra de empresas incluidas 
no PND, que seria caracterizada pela saida de recursos do 
Sistema BNDES para essa finalidade. 

o BNDES _realiza venda de ativos financeiros de sua 
propriedade, a prazo, pelo valqr de face, aos Agentes 
Financeiros·credenciados, através de Contrato de Compra e Venda 
de Ativos• 

-- -· Esses ti vos financeiros são comprados pelos agentes 
financeiros para aquisição, no âmbito do PND, de bens e ações 
em leilão ejou em processo de colocação pública, destinados à 
sua própria carteira de investimentos1 ou, então, :para repasse 
a terceiros investidores para utilização no âmbito do PND. 

Ao Senhor 
ANTONIO CARLOS PO,JO DO REGO. 
Chefe da Assessoria Parlamentar do 
Ministério do Planejamento e Orçamento 
Esplanada dos Ministérios, Bloco K - 7• andar 
70040-900 - Brasilia - DF 
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As condições de venda desses ativos são atualmente 
regulamentadas pela Resolução de Diretoria n• 803, de 15.01.~3, 
modificada pela Resolução 809, de 23.03.93, e pela Decisão de 
Diretoria n• 307, de 03.08.95. 

o Quadro 2, em anexo, mostra as vendas de ati vos do 
BNDES para utilização na liquidação financeira de ofertas em 
leilão e a empregados, nas empresas do setor petroquímica. 

ITEM 3 

O Quadro 3, em anexo, apresenta as moedas recebidas 
nas ofertas de privatização das empresas do setor petroquímica, 
totalizando US$ 2,194,5 milhões, dos quais US$ 178,9 milhões 
(7,8%) pagos em moeda corrente. 

ITEM 4 

O Quadro 4, em anexo, mostra a modificação da 
estrutura do capital votante imediatamente após a venda das 
empresas do setor petroquímica no âmbito do PND. 

ITENS 5 e 6 

O Quadro 5, em anexo, indica as ofertas em leilão de 
ações das empresas não petroquimicas privatizadas no âmbito dQ 
PND, apresentando um montante mínimo de US$ 5, 170,6 milhões e 
um valor de resultado de venda de US$ 6,055,9 milhões 
correspondendo a um ágio global ~e 17,1%. 

O Quadro 6, em anexo, apresenta a venda cte ativos do 
BNDES para utilização na liquidação financeira cte ofertas em 
leilão e a empregados, no âmbito do . PND, das- empresas não·· 
pertencentes ao setor petroquimico. 

ITEH 7 

O Quadro 7, em anexo, mostra as moedas recebidas nas 
ofertas de privatização, das empresas não pertencentes ao setor 
petroquímica, perfazendo um total de US$ 6,023,9 milhões, dos 
quais us:r 1,002,4 milhões em moeda corrente. 

rfEK s 

Não houve utilização de titules de divida externa nos 
leilões de privatização da SALGEMA e da CQR, como pode ser 
observado no Quadro 3, já citado. 

ITEBS 9 e 10 

o BNDES está estudando o controle acionário aos 
grupos que atuam no setor petroquimico. Pelo levantamento· de 
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informaçõ.es realizado até o momento, pode-se informar que o 
Grupo OOEBRECHT tem, em outubro de 1995, participação acima de 
51% do capital votante da POLIOLEFINAS, na Companhia 
Petroquímica de camaçari - CPC e _na Odebrecht Petroquímica -
OPP ( ex-PPH). 

Na POLIOLEFINAS, através do 
a Odebrecht Química adquiriu 31,5% 
pertencia à PETROQUISA, passando então 

processo de privatização, 
do capital votante que 
a possuir 62,9%. 

de Camaçari CPC, a Na companhia 
Empresa Petroquímica 
ODEBRECHT) comprou da 
ficando com 66,7%. 

Petroquímica 
do Brasil 
PETROQUISA 

EPB (controlada pela 
33,3% do capital votante, 

Na PPH, o Grupo ODEBRECHT comprou no processo de 
privatização 20% do capital votante e-posteriormente comprou as 
participações da PETROPAR e da HIMONT, passando, então, a 
controlar 100% do capital votante desta empresa, tendo, 
posteriormente, trocado o nome da empresa para Odebrecht 
Petroquímica - OPP. 

O Grupo possui, ainda, 50% das ações 
SALGEMA, que detém 99,72% do capital votante 
Química do Recõncavo - CQR. 

ordinárias- da 
da companhia 

A Odebrecht Química adquiriu 38,8% do capital votante 
da UNIPAR, que participa de uma série de empresas, quais' sejam: 
DETEN, PETROFLEX, OXYPAR, CARBOCLORO e COPERBO. Participa, 
também, da EMPETRO. 'Além disso, tem· participações minoritárias 
nas três centrais petroquímicas. A posição do Grupo ODEBRECHT 
no setor petroquí.mico' em outubro de J-,99?,' aparece no quadro 8 
a seguir. 

QUADRO 8 

Principais participações detidas pelo Grupo ODEBRECHT no 
capital votante das empresas qontroladas e coligadas 

EMPRES,\S 

1. Empresas controladas 
ODEBRECHT~ 

PETROOuiMJCA lex-PP!D 
Orlebrecht Química 
POLIOLEFINAS 
Odebrecht Petroquímica 
UNll'AR 
CPC 
EPB 

20,0 

31,5 
31.5 

33,3 

25,0 

62.9 - ' 

66,7 '-

OUfllbro de 1995 

100,0 

62,9 
31,5 

66,7 
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EMPRESAS 

2-Empre5:u coligado e Ctlm 
oarticioacio indireta 
SALGEMA 
EPB 
COR 
SALGEMA 
UNIPAR 
Odebrecht Química 
DETEN 
UNIPAR 
PETROFLEX 
UNIPAR 
OXYPAR 
UNIPAR 
CARBOCLORO 
UNIPAR 
COPERBO 
PETROFLEX 

OBS: (1) Leílilo previsto para 14/12195 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

36,5 

99,7 

38,8 

35,6 

50,0 

50,0 

53.6 

50,0 

99,7 

(I) 

10,2 

71.5 

OUfubra de 1995 

50,0 

99,7 

38,8 

35,6 

10,2 

50,0 

50,0 

71.5 
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Em uma economia aberta, o padrão de competição das 
empresas é dado pelo contexto internacional. 

o setor petroqu:ímico caracteriza-se por ser uma 
indústria onde as gqmdes· es.cal·as das plantas industriais e das 
empresas são importantes fatores de competitividade. A 
maximização da escala ___ çl,as plantas permite redução substancial 
no investimento ui'litárioe inibe a entrada de···novos produtores 
no mercado, e a grande escala empresarial· é uma condição 
essencial para que as empresas possam-se manter competitivas em 
uma economia aberta. 

As· grandes corporações multinacionais do setor 
petroqu:ímico se notabilizam pela integração up ejou down 
stream, a diversificação é a globalização. Neste sentido, com a 
intensificaç~o do processo de internacionalização, uma condição 
essencial para empresas participarem do mesmo mercado das 
megaempresas: . internacionais é que tenham grande escala 
empresarial. 

A indústria petroqu:ímica brasiieira apresenta 
especificidades como grandes plantas monoprodutoras, com 
ausência de verticalização entre as empresas sem capacidade de 
crescer de forma autõnoma e de competir em uma economia aberta. 
A reduzida e~cala empresarial inibe a capacidade de investir em 
P&D, minimiza o montante de vendas e limita a capacidade de 
alavancagem. Nos pér:íodos de sobre-capacidade têm dificuldade 
de ajustar-se por serem monoprodutoras. 
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A concentração do controle da maioria das empresas 
nas mãos de sete principais grupos econômicos (ODEBRECHT, 
ECONÓMICO, MARIANI, SUZANO, VILA VELHA, ULTRA e IPIRANGA) 
poderia, talvez, compensar essas deficiências. Conforme pode-se 
verificar nos quadros 9 e 10, em anexo, o faturamento das 
principais companhias químicas americanas foi superior ao do 
maior grupo brasileiro que atua no setor petroquímica o 
ODEBRECHT. A bolding ODEBRECHT S.A. faturou, em 1994, US$ 3,4 
bilhões, cabendo destacar contudo que o setor petroquímica teve 
um faturamento em torno de US$ 1 bilhão, que representa apenas 
33% da receita do grupo. 

Pode-se dai concluir que o porte do conjunto de 
empresas petroquimicas brasileiras é reduzido. Nesse sentido, o 
processo de concentração no setor é essencial para 
sobrevivência dessa indústria no Pais, gerando emprego e 
recursos em território nacional. 

Atenciosamente, 

Anexo: o· supracitado 

Ql:ADRO I 
PND ·11Jtl 
OFERTAS EM LEn.ÃO DAS EMPRESAS DO SETOR PETR Q ri:JI, CO o u 11 ·-- -~ 

_,_ 
·~ 

·~ 
... ·=~ '=~ ~~~ 0C""'"""'-· o~ 

o"aT.uo.o. ~ t"SS- t·ss~ 

PETROFLEX ABM2 80.0% 80,0% 178.6 llS,6 20,7%. 

~OPESUL. MA!I92 62,9% 6Z.m 617,1 797,1 29.2% 

NITRIRE,X .• AGOm "'·"" "'-"" 26.2 26.2 0,0% 
POUSUL . . - SET/92 lúl% 3'1.()% 56.1 , ... 0,0% 

PPR.(ordia:iriu) SET/92 10,0% 10,0% 25.1 ..... 62,2-AI 
PPH (prdcrncWs) NOV/92 9.0% 9,0% 11.6 111.6 0,0% 

cm: DEZJ')~ 2J.(l'5i 23,.,.._ 10.9 10,9 0.00< 
TOTAL92 933,3_ 1165.9 24,9% 

POUOLEFINAS MARI9J 15,7% 15,7% 87,1 17,1 o,oo< 
OXITENO SET/93 """ 15.2% SJ,9 Sl.9 Ô.ll'l 

· TOTAL93 -- 1-41,0 Hl.O o."" 
. PQl!. JANI'>4 ' 50.,0% - 40,.S% 2.69,9 269,9 

~~ A~9R AG004 17,'7% .'17,7% 12,1 12.1 o .. 
COPEJUIO AGOO< n.o% :ú.mct 25,9 - "'·' O.ll'l 

POLIALDEII AGOO< 13,6% 13,6% 16,7 16,7 "'·"" C1QWIE AGOO< 31,4% 31,4% 2J,7 2J.7 o."" 
POUlENO AG004 24.!M 24,9% 44.9 ~ . .... o."" 

TOfAL94 393.3 . 393.3 o 
COPENI: AG0<95 tl,l% 11,8% :.Sl.l' ·, 253.1 o."" 
CPC (onlWriB) sErm l4,9'K. 14,9% 73,6 ....... 73,6 0 .... 

· CPC.(pzcfat d~) SErm ,, ... ,_ ... 16,5 ~ . .. 26.0 'j:; S;ALG!HA(~) OlJTI'>S ..... 9 .... .... .... ,~j,< SALGEMA (pftfernd:ais) 'OUT/95 "19,4% 19,4% 37,9 
. . ..... 

CQ& ourm 36 .... 36 .... o.o ' 1.6 13~~ . 

rorAL95 430.7 _':lo 494..3 14. 
TOTAL 1 (91/9S) 1898.4 2194.5 , .. 



QUADRO 2 

VENDAS DE ATIVOS DO BNDES PARA UTILIZACAO NA LIQUIDACAO FINANCEIRA 
DE OFERTAS NO AMOITO DO PND 

EMPRESAS DO SETOR PETROQUIMICO 
------------------------------------------~---------------------------------------------

EMPRESA I DATA I VALOR CONTRATADO I CUSTO ,. VALOR EM . unidade FINANCEIRO US$ milhoes 
m=======~==A•~•••••••~a====~====~=============~======~~=========~=~=========~=~=~======~ 

1 PETROFLEX 15.04.92 Cr$ bilhoes 61.05 IGPM+6,5%a.a. 27.52 
2 COPESUL 22.05,92 Cr$ bilhoes 740.11 IGPM+6,5%a.a. 271.30 

COPESUL( publ. ) 27.06,94 CR$· milhoes 6158.27 IGPM+6,5%a.a. 2.39 
3 NITRIFLEX 11.08,92 Cr$ bilhoes 117.62 IGPM+6,5%a.a. 26.19 
4 PQU 31. 01.94 CR$ milhoes 17617.14 IGPM+6,5%a.a. 38.41 
5 POLITENO 31.08.94 R$ milhoes 35.87 TR +6,5%a.a. 40.34 
6 CIQUINE 26.08.94 R$ milhoes 18.93 TR +6,5%a.a. 21.32 
7 P0Ll1~DEN 26.08.94 R$ milhoes 13.37 TR +6,5%a.a. 15.06 
8 COPENE 29.08.95 R$ milhoes 76.05 TJLP+3,0%a.a. 79.97 
9 CPC 16.10,95 R$ milhoes 68.14 TJLP+3,0%a.a. 71.09 

10 SALGEMA 16.10.95 R$ milhoes 61.72 TJLP+J,O%a.n 64.40 
ll CQR: 16.10.95 R$ milhoes 1.47 TJLP+3,0%a.a. 1. 54 

=·================~================================================================== 

As condicoes de venda desses ativos estao reguladas,atualmente, pela 
Resolucao 803/93, alterada·pela DD 307/95, e pelas que lhe antecederam: 
* carencia de dois anos 1 

* amortizac~o do principal em 10 anos(pagamentos semestrais crescentes) 
* TJLP + 3\ ~.a. 

-• I_J._ 

f 
1'1' 
:g 
"' 

~ 
(I) 

8 
"' 
~· 8 
gj 

~-

8 
W• -\O, I 
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MOEDAS DE PRIVA.nlACÁO RZCI:BIDA.a D.U On:RT.U DI VZ!'fOA. DAS rMPiti:U.I DO SI:TOR PITROQL'IMI~} 
EmUSS~ 

IMPJtU.A 

I PETJI:OFLlX 

' COPESVL 

3 ~ITIUFLEX 

• POLISVL 

' PPII 

6 cu 
7 POUOLE.fl"rii..U 

I Oxm:NO 

9 PQ<l 

10 ACKINOK 

11 COPEUO 

" POLIALDEN' 

13 Cl()tJINI; 

•• POLm7<0 

" CO""'Em 

" "CPC(Z) 

"11 SAI~A(Zl 

li CQJI(2) 

ObMuarl 1 

DATA .,._. 
''"' ....... 

U2LO&S .,. - ~·· ... .,..,. .. ... '"' -·-- IO(IItft ••• , .. ~.7 .. .• 
"""'- ".,,'n 76.> 261.7 .... 
lolio- ,. ... 7.6 

"""'""""""' ll"lt u 2.4,7 

lolio- ,. ..... ,,_, ..,..,...._ 
11.11.9:1: 0.0 11.1 

T- 0.0 <3.6 ..,.._ 
11 n .. n 

loliooo!.il&>q. tt.IIU't 30.$ 

.., onllla.liq. .,.,,, 30.$ 

T""' 61.0 

"""'adJm( u. ... , ••• 
"""'- ZA.tLM 62.3 1.0 O.J 

"""'- 11.-· _....,_ 
1&.-M 

"""'- . ., .... 
"""'oniJIIn< l'T .... 

"""'- ~··· 
"""'- u .• , 29.1 0,1 

Wlo~ :w.ats ,._., 
Wlop ..... ........ lU ... ... 

T ... 71.1 ••• ... -- ........ _,.... - ...... ..., S.2 .., 
T ... ..., S2 O.l - ..... ., 

TOI'AL :ttS.5 ,,., ,,_, 
(l)Moldllw::apa:da:camftigr · -(2)''qrit .; &n.r.xu.~ 

~Nia:W:haofcrs.~-----·WijS c 

..,.,_ =- =- <ZftAO ....... ·- """"*"' """"""' """""- -"""' m• """" "" 
3.7 I.J 

)00.0 "6.9 '·' ••• , ... 
,_, 13.1 11.4 

IS.J 

o.• o.o ... o.o IS.l 

IO.f 

ll.l 

t3.l 

, ... 
,.. 02 ,.. 2.7 

9>.2 ""' QJ ... 11.0 

lU 12 

lU l.6 

l!tl 1.7 

21.3 '-' , ... 11,4 .., 
!90.2 0.0 "·' ., . 1.4 

7.6 0.1 ,.. 
11.$ O. I . ... 
.... u 

"" 9.3 ... 9.1 

.... 9.3 ... 1<11 

u 0.2 

901.1 1393 .... .... 11U 

Março de 1996 

"'.,.,.."" -TMOL TMOL ... _ 
I 215.6 

797.1 

262 

"~ ..,. 
11. 

,._ 
1~3 

"" . 
30m< 

"·· 30 .... 

17.1 30 .... 

~ '·"" , .. 30 .... 

ll.l ...... 
" ...... 
... lO .... 

n. .. .... 
-~ . ..... , ... ...... 
-~ !Q-0% 
;.. ...... 
... . ..... 
.... ...... 
... . ..... 

139.2 . ..... 
1 Um< 

'-"'-' ,..,. 
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QtiADRO 4 

P~"'D- 91195 
~10DlF1CAÇÁO DA ES"ntLTI'RA DO CAPITAL VOTA."TE APÓS A VE~DA DAS E \I PRESAS DO SETOR PETROQUi.\OCO .. 
ACIO:-tiST .I.S 00 C A.PIT Al. ORDI~A.RIO - ACIO"'fSTAS DO CAPITAL ORDIN.UUO - -

7 POUOLEFr<iAS 

l PETROFLEX Pttroquiaa 31.5% 

Pctroqama 100,0% Unlpor Jl.S% ll,!% 
CCNtS«'aD PJC: SI.WI- - lO,•W• Odobndo< Jl.S% ...... 

:'iorq,.t• - 10,4% S.nb-nc:a 4,4% 4,4% c.._ - lo.l"• , ....... 1.1% 1.1% 

c ...... - , ...... """"' ..... . ..... 
Ea~.Prindll narion&D - ...... IOIAL , ...... , ...... 
lnst.Firu.DCW:ittt ••cionals - ~· .. c.__..,.. - o,,.,.. • OXITE..~O ... ...- - ,...,. I rttr.qiQaica .. ~ .. .. .... 
"'-- 10.0% Petroquiu ,...,. 

·~ ... 
TOTAL ""'""' , ...... Maatnlo Ãl'aDba lU% "-'" """'- - ..... 

COPESUL GBO"" - ..... 
Pl'tnloquia ".2".4 ,~ ... """"' ... .. 

·~ 
B.~ESPAR 30.7% - TOTAL , ...... 100.0'% 

Pol.....,_ .. .,. .. .,. 
p ...... ..... ... .. • PQU 
PPH ..... ... .. 
Com.GmoPPE - ,...,. pnroquaa ., .... = Unir-- ...... 
Pttroq~ Trianh ..... ..... 
p-.nn ·~ .. ..... 8aPc'o bldúsbi:a a C o~ , .... :: ......_ . .... 
l\'hite Mmtm. ..... 0,1% """'""" .. ,. 0,1% ... ...- - , ..... !DN útirmo do NOI'dntc ·~ .. ... .. 
ornu 110 puboiSw - ...... COIDÓI"riO Poloi:l:rrm: - 13.1% 
Ftmdê Pootianst: M.Prtvatiudo-DS - ..... Rac!"npl-~ - . ..... -. .... - ..... p .. _ - ..... 
D-e. &eoiaid - ..... S.. Fdipc A.daa. c PutkipaçDa - ... .. -- - ,..,. Fano:M Prtntimftl -- - ..... 
Cuutia I·Ftmdo Privat. CP - '·"' l::fttkl.dn de PJ c • idêDC:b Pl'tndli (l) - '·"' 
"""""-<") 

.:.. ..... c.._-(1) - ... .. 
Ea:tld.da Prnidoinda Prinrd:li (.Zl) - 7.1" o.-c- - ..... 
""""' - 5,4% -

TOTAL _lOO~ , ...... 
'Il1UFLEX TOTAL , ...... , ...... 

Prll'olêft:l ...... -

""""" ...... , ...... " AC!Ir<OR 
TOTAL , ...... , ...... p-- ,...,. 

POLISUL 4 

......... ,..... ::::; c...- , ..... u- ...... ...... 
p- ll.l .. - TOTAL , ...... , ...... - ll.l .. ...... 
H_,. -33.3% ....... 11 COPERIIO 

TOTAL , ...... , ...... -- W% 

s 
c...- '""" :: - "'~ ..... p- ...... -
Geor.~PE ... ... ~ ....... ~ - - 31.5" TOTAL , ...... ,...,. - ' - 31.5" .,..._ , ..... ,.,.,. 

6 TOTAL ,.....,. ,.....,. 
cu .,_ ...... ...... u- "'"" ...... -

p- lU'!< -.,...... ..... ..... 
TOTAL , ...... , ...... 
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PSD-91/H 
!\10D[FICAÇÁO DA ESTRL'T"ft."RA 00 CAPffA.L VOTA..'lE APÓS A '\""E~"'DA. DAS EMPRESAS DO SETOR PETROQlit\.UCC 
ACIO"''ISTAS DO CAPITAL ORDlNAR.IO -~ 

ACJO!'IISTAS 00 CAPITAL ORDCIIAJUO - -
1: POUALDEN 15 COPL'U: ·-- JJ~% Prtroqu- ..., .. 

c....,... JJ.J% ... ,.,. N'OC"qUiJa ''"% ..... ,...,. ...... , .. ,.. , .. ,.. ~ pan; ~·P"Pdos . .... J.l% 
N~ , .. ,.. 16,.'M'. Rnrrn para. pUblk. ..... , ..... 
""""' ..... '·"' """"' ..... 51,.4% 

TOTAL , ...... lOO.CW. Nopoo . .... ...,. 
Baoce lb-n.u . .... ,..,. 

lJ CIQU!!'IE BaDC'O hltnuaío-. ..... .... ~ 
Pttroqu- lU% - ............ . .... '~" c...,_. lJ3% ...... - ..... , .... .,.,. ..... """ 

,..,. c- ..... ... .. 
~'luhohnl ..... ..... ...,_Nodoaol ..... , .... 
""""' ., .. "" Enddlidnck Pl:f•WitiiCd Pm-cWIS) ..... ...... 

TOTAL , ...... 100.0% TOTAL 100,0% , ...... 
POUTE:<O ,. crc 

P.cnqlliM. ,...,. - ............ JJ.J% -c-... ., ..... , ..... EPB , .... ... ,. 
s-- ,...,. , ..... Mfbubii.W C1waiall ...... " .... ... _ ,...,. ,...,. ,._ .... ...... ...... - ,...,. , ..... TOTAL , ...... , ...... 
o.- ..... ..... 

TotAL , ...... , ...... 11 SALGDU. 
Prtroquiu , ..... 

~ c- ...... 
EP!I 345% ....... 

TotAL , ...... """" 
" CQR ~--- ...... . ...... - ...... -- - ...... 

""""' ...... ,.,,. 
TotAL , ...... 1111.1% 
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QL'ADROS 

Ot.rn.'BR~ 

PNO -911115 

OFERTAS EM LEILÃO DAS EMPRESAS NÃO PETROQUÍMICAS PRIVATIZADAS 
>.-.ctuoo - OUUUAOO """' --EMPRESA M~S CAPn".U. 

,..,_ DOLm..U) .. """"" o moo ..,... 
"""'"" '''"'""' t·u- t'SS._, -

I. VENOA OE EMPRESAS CONTROLADAS E PARTIClPAÇÓES DA PETROF'ERnt. 

L"SIMl!'iAS- ordiaárias OUT"-'1 37,6'.te 37,6'/• 973.2 1112,4 14.3% -
l'SlMI.NAS- pnfm1'1Kiais !-:OV/91 27.9% ]6,,./e 264.3 264.3 0,0% -
CEL~lA XOY/91 86,1'Y. 86,1% n.s 9(),7 2S,<W"• -
~IAFERSA NOV/91 90.~~ 90,0% 18,!1 48.4 161,0% -
COSffiOR NOV/91 89,r.o 89.8"'. 12.0 1:5.0 2~,.1% 

TOTAL91 - - !340.6 1~30.8 14.:r'.t. 

s""" IANm 90,0'/e 9(),0% 7,8 12.0 !i4,4% -
I~AG IANm 3~.0% 3:5,0% 6.8 6,8 0,1% -
PIRATil\1 FF:V/92 6!1,2% 6:5~· 42,0 lO.S,l 1.50,4,.... -
ÁLCAJ,.IS JUlA>2 90.~. 90.~/. 78.9 81,4 3.2% -
CST • on!Jp«! JUlA>2 70.9% 70,9% 295.4 29M 0,0% -
csr ~ordinárias JUlA>2 ~.7'4 ~.7% 36,9 36.9 0,0'4 -
FOSFÊR.TIL A00'92 78.3"'· 78,3!'. 139,3· 1n.1 27,1"'• -
GOIASFERTIL ourm 9Q.CW. 90.cw. 12.7 12.7 0,0% -
ACESITA ourm 64.W• 64.0'4 347,7 4503 29,5% -

TOfAL92 - - 961.4 1177.6 21.7-.4 

CSN- lo.kiiJo All"R/93 6~.1% 60,te;. 10,6.6 10~.6 0,0% 3,8% 

L'LTRAFERTIL lUNI93 90,0% 90,0'Y. 199,4 199 .. 4 0,0% :a.~ 

COSIPA ..Jrilfo onfiUria AG093 40,0% 40,0% 166.3 330,5 98,8% 3,11' 

AÇOML"'i'~ SET/93 79.9% 79.9% 284.8 ~so 94,6% 5.a.< 
TOTAL93 - - 1101.1 2140.8 23,4% 

CSN- 2o.5n1Jo(_._) ~~ 8.8% ~3% 1%7,0 127.0 0,0% IOO,a.< 

ARAFÉRTIL ABR/94 333% 333% 10.7 10.1 0,3%. 10,0% 

CS."í- JoJriiJo(sobra) ABR/94 3,3,... 3,3% 833 83.3 0,0% 100.0% 

COSlPA- leilia prtf-. lUNI04 2.JV• 2.3% 1.1 9,6 24,7% too.~-

CARAIBA Jl'll!H 80,0% 80P4 ~.o 
. 

~.o 0,0% 10,a.< 

l'SIMINAS NOV/94 0,0% 0,0% 0.7 0,1 0,0% IOO,a.< 

EMliRAER 1lEZ'!>O ~0.5% 30,,.. 181.5 182.9 0,8% o.a.< 

CST OUT/94 O.!i% 0.5% 6.2 6.2 0,0% 100.0"% 

TOTAL!U - - 422.1 42j,.5 0.1% 

ESCELSA· JIJL'9S ~0.0% ~0.0'4 34,,0 315.7 11.1% 66,9% 

TOTAL~ - - 345.0 385.7 11.8% 

TOTAL I (91195) - - 4782.2 l6603 Ul,4% 

!L 'IIEHOA ce PARõiCIPAÇÓES IIINORITÁRIAS (DECRETO 1.aa) 

O!VERSAS NOVJ94(4) 269,1 276.1 2.6% 100,0% 

DEZ/94(1) 111...5 111.6 0.1% 100,0% 

TOTALB 388.3 39j,5 1.9% -
TOTAL{I+U') S.t70.6 6Qj~,9 17,1% -



QUADRO 6 

VENDAS DE ATIVOS DO BNDES PARA UTILIZACAO NA LIQUIDACAO FINANCEIRA 
DE OFERTAS NO AMBITO DO PND 

EMPRESAS NAO PERTENCENTES AO SETOR PETROQUIMICO 

§ 
~ 

---------------------------------------------------------------------------------------· 
EMPRESA I DATA I VALOR CONTRATADO 

unidade 
I CUSTO 
. FINANCEIRO 

I VALOR EM 
· US$ rnilhoe;, 

======================================================================================== 
1 USIMINAS 30.10.91 Cr$ bilhoes 509.59 IGPM+6,5%a.a. 798.81 
2 SNBP 21.01.92 Cr$ bilhoes 14.71 IGPM+6,5%a.a. 12.02 ii 
3 ALCALIS 16.07.92 Cr$ bilhoes 177.95 IGPM+6,5%a.a. 46.55 
4 FOSFERTIL 19.08.92 Cr$ bilhoes 547.55 IGPM+6,5%a.a. 115.17 ~ 
5 ,CST 20.08.92 Cr$ bilhoes 220.65 IGPM+6,5%a.a. 53.02 8 6 ACESITA 28.10.92 Cr$ bilhoes 217.28 IGPM+6,5%a.a. 27.66 f.ll 
7 CSN 12.04.93 Cr$ bilhoes 13549.88 IGPM+6,5%a.a. -498.95 

~ CSN(ernpregados) 20.04.93 Cr$ bilhoes 1120.60 IGPM+6,5%a.a. 35.45 
CSN(empregados) 11.05.93 Cr$ bilhoes 52.71 IGPM+6,5%a.a. 1. 5d 
CSN(ernpregados) 17.05.93 Cr$ bilhoes .762.20 IGPM+6,5%a.a. 20.66 til 

8 ULTRAFERTIL 21\.06.93 Cr$ bilhoes 8456.54 IGPM+6,5%a.a. 159.54 ~ 
9 COSIPA 26.08.93 CR$ rnilhoes 26882.09 IGPM+6,5%a.a. 295.94 

COSIPA( empreg.) 20.09.93 CR$ milhoes 9.14 IGPM+6, 5%a. a. 0.08 
COSIPA(empreg.) 29.10.93 CR$ milhoes o.ao IGPM+6,5%a.a. 0.00 

10 ACOMINAS 15.09.93 CR$ milhoes 23487.65 -IGPM+6;5%a.a. 215.59 
ACOMINAS(empr.) 04.10.93 CR$ milhoes 5558.43 IGPM+6 1 5%a.a. 42.09 

11 ARAFERTIL 29.04.94 CR$ milhoes 12598.03 IGPM+6,5%a.a. 9.67 
12 CARAIBA ' 02.08.94 R$ milhoes 4.15 IPCR+6 1 5%a.a. 4.51 
13 EMBRAER 13.12.94 R$ milhoes 5.06 TR +6,5%a.a. 6.00 
14 ESCELSA(empr.) 18.07.94 R$ milhoes 2.34 TJLP+3,0%a.a. 2.53 
============m========================================================================== 

As condicoes de venda desses ativos estao reguladas,atualmente, pela 
Resolucao 803/93 1 alterada pela DO 307/95, e pelas que lhe antecederam: 
* carencia de dois anos 
* amortizacao do ·principal em 10 anos(pagamentos semestrais crescentes) 
* 'TJLP + 3t a.a. 

'f 
fi" -"' "' "' 
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MOEDAS DE PRn'A.TIZ,.I,.Ç'ÁO Rl.CEIUDA.S • .EMI"RESA.S NÃO Fl:TROQVt~rc..U 
F.m tJSS M11h6n 

EMPRESA 

I USJMINAS 

4 COSlNOR 

SNBP(I) 
' [M)A.G 
7 PIRA.11NI 

I Al.CAJ.JS (l) 

9 CST 

10 FOSFmtn. 
li GOlAS TU. 
IZ A.CESITA 
11 CSN 

14 m.TRAF TIL 
1.) COSlPA(J) 

LEILOES 

külolon:lirLiru& H 10 91 

kilao.'prdo:reociai.. I! li 91 

kiliGI~ 1011.94 

T""' 
~ 011191 

kúloanl.iprd'. II.JJJill 

c:amptada... 260) 9% 

To<ol 
killaonllpn:{. 1UI,91 

CGI:IZJO& lotw. 3-0.0192 

T-' 
Je~onbD:iria l.f 01 9:l 

ki.Deocd./pn!{. Zl.ol92 

kiBaonUpn:(. 1402,92 

goqndl!... 29.05.92 

T""' 
kiDoordlpn:(. 15.07.SY.Z 

c:ompra * .-.. uos n 
T-' 

T..,l 

16.07 9'2 
23.07.92 

16.10.91 

12.0192 

C810.V.Z 

22.J0.92 

Jo.leilloM-... Ol.03.~ 

lo.lnlla4e..._ l.S.!)'.N 

T""' 
lftLI............ .m.OI.lJJ 

lei&~ ll.Ol,. 

lo.lMülo 

:r..Lallo 

3o.1Aillo 
4ci'l..ritll. ......... ......... 
1o.lMülo 

lo.ldlo 

10TALII 

T-' 

(!)~--~ 

~OO.J 

37,4 

!!37.1 

lJJ 
O.J 

"·' 

~~· 

ll6 

'·' 
,._, 

131..6 

llU 

·~· 
~~· 

0.1 

l76.J 
124.1 

JOJ.O 

••• 

13.6 
1 •• 

u.o 

._, 
o.z 
•• 7 , ... 
1J 

... I 
27,9 

o.z ,.., 

·~· ••• 

... 

... 

19t.9 

"'·' 
247.9 

'·' 2>.1 

"·I 

1.2 

1.2 

0.1 

'"'" 
20!!,1 

17,1 

2lU 

••• 

... 
o.z 
9.1 

33.• 
0.1 

Jl.> 
I <O. I ..., 
166.6 

... 
7$.1 

ll9..l 

112.3 

112.3 
397.1 

..7 ._, 
23.3 139.S 

33.6 

ZlJ 

61,1 

16,0 

l.7 
~7 

~· lO.t 
u 
3.1 

II.4 

I~ I 
I!U 
... I 

90.1 

ZJ.O 

. ... 
11Õ3.!1 656.6 491.3 21J.U 30.1 

11~. 10.9% 1.2% 33.1.,... 6.1% 

1103.5 656.6 491.3 2JJ4,.4 367.1 

(~ ·--...... ...._..iUSS 314 ~ ... Noldo wWJrê ....... .t.LeAUS 
(lJ,..,. ............. ...-. 
'4J~~~ 

..• 

..• 

77.1 
u 

~~ ZJJ 
u t61,.t 

1.2 16l,.t 

lU 

1.1 na.• 
O.llllti. 4.7'% 

o.o ... 
0.7 

0.7 

o. o 

o.o ..., 
IZ1.0 
13.3 ,.,. 
39,9 

12.7 

••• 
Z2.l 
27,1 

O. I 

..... 
109,0 

16.2 

"'·' ... 
31.1 . 
lU 

7.0 

><.7 

.. ., .• 

1112.4 

264.3 

0.7 

JJn.J ..., .... 
OJ 

"·' ll.6 
1 •• 

15,0 

lU ... 
10>.1 

o.z 
IO'.J .... 
~· 49,1 

10>6.6 
1Z1,0 
13.3 

1266.9 
1,.,4 

93.4% 

IOf,O 

16.2 ,,u ... 
31,7 

lU 

7.0 

>4.7 ,.,.. 
100. ... 

~ 00325 

100.0% 

o.~· 
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QUADRO 9 

Oupont 15.600 16.900 9.430 (química, fibras e 

10.024 10.928 NO 

Union Carbide 4.640 4.865 2.994 

4.042 4.677 2.928 

3.598 3.966 NO 

3.462 4.359 NO 

3.408 4.052 NO 

químicos e 3.296 3.727 2.131 

Petrochemical . 1.506 1.973 1.400 
(segmento 
petroquimico 

O porte dos principais grupos petroquímicos nacionais em terrTIOs da 
faturamento equivalente foi estimado pelo BNDES, em outubro da_1995, 
confonne aparece no quadro abaixo. Por este critério o grupo Odebreeht é-o 
grupo nacional de maior faturamento equivalente no setor petroquímica. 
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QUADRO 1 O 

Faturamento equivalente 1"1 dos principais grupos nacionais em 1994 
(USS mllhõesl 

,Pa r.~ .. _,. . 
·.-r• 1 '; ,e 

.· . ",' ' 

.••.• ~~i ""'--

GRUPO ODEBREafT 

1.PPH(1) HXI.O 2!10 tJ.Calbodon;t (~) 
2. Polloldna (1) 50.2 "" 9. Copene (4) 

3. eop.rj (3} (4) 15,1 100 10. o:::IR.(4) 

4.CPC(3) 23,0 .. n. O.t.M (4) 

5.-(3) 28.0 81 12.~(4) 

8. PCU (3) (4) 10.4 c 13. OJ:yplr (4) 
7 . .._(3) 13.1 Z3 14. eoe,..,., .. , 
TOT.U.OQ QM.oooaRIJ~U!f ........ .... . ·-·· .. .. 

·: ... ··· .. 

GRUPO ECONOIIJCO fCONEP.ARl 
1.0quN(1J(2) "'" .. 5.~(4) 

2. Poi-.n(1) .... 5D S."-'"!3) .. _., 30.1 30 1.-
4.-'-'-'41 27.5 31 
n:rrM. DO CIIIIWO ICCIII ~ 'IICC: U. 311 .-.a. .... ,.-.... :,:-· 

1.0J:hwD(1) ea.o· I 
2. Cap!N (4) 1.2 

TO'ULOO CMIIO \I..TitA: l* - ..._ 

1. Pfta6a: (3) 

2.-(3) 
3.Paand(4) 
.. -~41 

1U .... 
1~ 
:Ct:J 

52 """->o(4) 
31 I.Ccpno(4) 

'$1 7. BrapOil (4) 

31 
T!!tAl.OOOM.IPO-..z&NO:UM , • ..._ · ......... . ..... :;< •• ;:;· 

1.-4) 
.. .._(1) 
3.POU(4) 
4. c.ta:ba (4) 
5. Pwala: (4) 

1.-(1) 
2. Planar (1) 
3. taec&buic 1 

8.1 
17.3 
5.2 
8.7 
1.7 

""""" ..... \IBJtA fGOrn'Jn 
30 .. Oxyoor (4) 
zt 7.DMin(o&) 
Z3 .. .,_..(., 

11 a.~4) 

• 

72 13.-(3) 
_ ... ,..... (3) 

.·:::::.:::: ... :·,,;;-",· '"""'·:O. 

.f"* i i 

.·.no~ . ,_oo,. 

"" 
••• 
1.0 

211.0 ... 
1.4 
5.1 
1.1 

2.4 ... .... 

1.5 
15,0 
15,3 

... ... 
1.4 
5,7 

. -

' '' . _Eqal••••: 
J"~• r \ :r_ 

15 
13 
10 

• 
4 
3 
1 

··'"'''"''' .... :; 

31 ,. 
"' ... ·-· '" ..... ~·=··~-:: 

11 
11 
4 

• 
5 

:;., ... 

- 1 f,t 3 

• • 
msoo~~:l!!•....._ :.::-:-·"···'!-i'-o::=:::::..::_,,.;.;:::t<-:r.•::::::::"::::::-:'· ... :;,.,.;,-.,, .··::-;._, .. :::if!í:,a;.,,::;;;. 

GRUPO PEIXOTO DE CISTRO 

. ,_~ (1)(2) 100.0 38 I ~~(2) I 3t.Z 7 
2.,_.mrz 1co.o 32 . c.Copr!!rSZ . 31.2 1 
.!f!5:DOca.G~aa~~-...._, ., -··;;.·-:; ... ;:, :•·.·:.· .... :·.~,-,,.::....' ·~m:_..,.,..;;.·:::_:,,: ;:_:.'":. 
(1)·P~*- -~(2)·P~~- c::anftllada(3)·Pa \ ;· ..._ ·~(4)· 
p~ ...... - OCÍI;IdL a. (a} o...,.,.,~ loJ ~ C01XII ~ ~. piiOIII dO 

...,_., MIIJuiwl.o ~ pq;un:iu••=• • .. ~no~.., â mdle.-; (bl PM! e 
a61:U!tdl,. I $E loJCG ........... ,.,.CD?D ..... (CtO ~..,.,.,...,..,...o:wrt272'J, 
d:) Clilll*J "*' diBBII ~ ~~ l/qddO a...,.,_ · ............ dt f .. • ~ di 
~· tit~U-AIIIQfAI:mMtt81:15-~~·a&* di~ Or.linfcl ~- U111iW'ASIQU.IIIe 
s.nn&r*Jici*·Os.b'~tD&.f·A \1111o~t:Jç,.~~2!2.DTJIIJ. 
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L.::;: i~ i.·:.: .. . ?•.:J 
Nt~;::~O :f..l .. :r;::r-:;:8'-1 : t·iSGO(";'I)•J'O -1394 :-!:E:NSAGEM 
úRdAO DE ORIGEM : PRESIDENCIA DA REPÚBLICA ---28 01 19.94 
SENADO : MSF 00054 1994 
EXTER~O : EXECUTIVO FECERAL AU'::OR 

EXENTA - SUBMETE A Af.RECIA.ÇAO DQ SENADO FEDERAI,.~ O NOME DÓ SENHOR~ 
RIB_Ez.E.O i;{O~IP_j, PARA ~XE:RCER O CARGO DE DIRETOR DE PO.!:l!E9. ~flNE~T~~. 
DO BANCO CENTRAL DO SRASTL. 

INDEXAÇAO INDICACAO_, SE_NADO, ESCOLF.A, AUTORIDADE, DIRETOR, POLITICA MON'E:T~IA 
(BACENl. 

COMISSAO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE) 

APROVADO 

DESPACHO INICIAL 
(SE') 

ULTIMA AÇAO 
APRVD 
03 03 1994 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF) (SSEXP) 

REMESSA MSG SM 049, AO PRESIDENTE DA REPUBLICA, 
COMUNICANDO A APROVAçAO 00 NOME INDICADO-AO SENADO. 
(PROCESSO ARQUIVADO EM 16 OS 1994). 

ENCAMINHADO A 
{SF) SUBSECRETARIA DE ARQUIVO 

.:: ::::-:::_:..:_:-.:_:-_ 

AUTOR 

NtlH.ERV NA -VRIGtif: .. N$G •}1:1. 3-:i 1394 :-IE:4'SAGE..'i
oRG.A.O DE ORIGEM : PREsiDENcrA DA REf!UBLICA 
SENADO : MSF 00393 1994 
EXTERNO : EXECUTIVO fEDERAL 

EM 24 03 1994 

21 l2 1994 

EMENTA SUBMETE A CONSIDEAACAO DO SENADO fEDERAL, O !iOME 00 SENHOR 

FRAN~~C~I~S~C~OJ;:!LA~F~A~!~E~T~Ebf0~E~P~A~Il.~!I~•uto;.I)I02f::o:liil'- PARA EXECER O CARGO DE OIRE'I'OR 
OÕ sAiJco CENTRAL DO BRASIL. 

INDEXACAO. INOIÇP,.çAO~ SENADO~ ESCOLHA, 
BAAsiL, (BACEN). 

AUTORIDADE, DIRETOR~ BANCO CENTRAL DO 

[)ESPACHO INICIAL 
(SE') 

TJL I' I lA' .A ACAO 
APRVO 
lO 01 

COMISSAO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE) . 
APROVADO 

1995 (SFl SUBSECRETARIA DO.EXPEDIENTE (SF) (SSEXPl 
REMESSA MSG SM 006, AO PRESIDENTE Di REPUBLICA, 
COMUNICANDO A APROVACAO DO NOME INDICADO AO SENADO. 
(PROCESSO ARQUIVADO EM 24 08 1995). 

EM 15- 03 1995 

NT_,>HE:R.) NA 0RIGEM : H:::i-~ ·-·'.ii3-9 1933 ::TENSA~~'! 
ORGAO DE ORIGEM : PRESIDENCIA DA REPUBLICA 23 03 1993 
SENADO : MSE' 00137 1993 

AU'I'OR EXTERNO : E:XECU'I'IVO FEDERAL 
EMEN1'A SUBMETE A APROYACAO DO SENAPO FEDERAL, O NOME DO SENHO~ CLAUDIO NES 

M!\U<;jl PARA._EXERCER O CARGO DE DIRETOB l?Lt{ORMl\2..._~ _OJ!.~~-~AÇAO .QO_ 
SIST~J:H!J~llCf;[SQ DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 

INDEXACAO INDICACAO, SENADO, ESCOLHA, AUTORIDADE, DIRETOR, (BACEN) • 
DESPACHO INICIAL 

(SFl 
ULTIMA AcAO 

APRVD 
01 04 

ENCAMINHADO A 

COMISSAO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE) 

APROVADO _ 
1993 (SFl SUBSEcRETARIA DO EXPEDIENTE (SF) (SSEXP) 

REMESSA MSG SM 053, AO PRESIDENTE-DA REPUBLICA, 
COMUNICANDO A APROVAçAo DO liaME INDICADO AO SENADO. 
(PROCESSO ARQUIVADO EM 15 09 1993). 

(SF) SUBSECRETARIA DE ARQUIVO EM 17 os 1993 
TRAMITACAO 
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. JOio Campos, 2" Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência. que é 
ocupada pelo Sr. Emandes Amorim, 4• Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Mesa anotou as considerações de V. Ex" e tornará 
as providências devidas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 
Campos, em substituição ao Senador Lúdio Coelho. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação ina
diável. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos, que 
disporá de 20 minutos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Se
nador Júlio Campos, o Senador Jefferson Péres pe-
diu a palavra pela ordem. • 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
com o devido respeito pelo Senador Júlio Campos, 
gostaria de dizer que eu estou inscrito para falar. O 
Senador Júlio Campos estava inscrito para falar em 
segundo ou terceiro lugar e permutou com outro Se-
·nador. · 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Concedeu-me a per
muta o Senador Lúdio Coelho. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 
estou vendo que é inútil um Senador se inscrever 
aqui, porque realmente ele não consegue falar. Du
rante toda esta semana eu tentei fazê-lo e não con
segui. Há alguma coisa de muito errada em nosso 
Regimento que precisa ser retificada. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos por 20 
minutos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso.) .,_sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, a alternância dos exercentes do poder 
constitui princípio característico-dos regimes demo-

- cráticos, "aQUi e em todo o mundo. 
A Constituição Federal não cuida de dispor so

bre a renovação dos dirigentes classistas, quer das 
_associações do empresariado, quer das corporações 
de empregados. 

Nesse terreno, garante "plena liberdade de as
sociação para fins lfcitos", estatuindo que a sua cria
ção independe de autorização, e vedando •a interfe-

rência estatal em seu funcionamento•, conquanto 
preveja a hipótese de sua dissolução compulsória, 
por sentença judicial transitada em julgado, ou a 
suspensão de suas atividades, por ordem judiciária. 

E, por imperativo constante do art. 174, e de 
seu § 2", diz cumprir ao Estado, de acordo com a lei, 
o exercício da função de incenlivador da atividade 
económica, apoiando e estimulando todas as formas 
de associativismo. 

No que se refere especialmente à garantia de 
liberdade de associação profissional e sindical, esta
tui a Carta Magna que a criação de sindicatos inde
pende de autorização do Estado, proibindo ao Poder 
Público interferir ou intervir na sua organização. 
Ademais, veda a "criação de mais de uma organiza
ção sindical, em qualquer grau, representativa de 
categoria profissional ou econOmica. na mesma 
base territorial, que será definida pelos trabalhado
res ou empregadores interessados•. 

Define que aos sindicatos de trabalhadores ou 
de empregadores incumbe a defesa dos direitos e 
interesses ooletivos ou individuais da categoria. in
clusive nas áreas judiciais e administrativas, caben
do à respectiva assembléia geral fixar a conbibuição 
devida pela categoria profissional, necessária à ma
nutenção da entidade e do sistema confederativo a 
que se subordinar. 

Assegura, por fim, a Carta Magna, •a participa
ção dos trabalhadores e empregadores nos colegia
dos dos órgãos públicos em que seus interesses 
profissionais ou previdenciários sejam objeto de dis
cussão e deliberação". 

A renovação dos mandatos dos dirigentes de 
associações profissionais e sindicais não observa, 
como se vê, impedimentos, embora cada vez mais 
se consolide a opinião de que deve ser proibida a 
sua perpetuação no poder. 

Nesse seirtido, prospera a tese de "reciclagem 
nas entidades de classe•, defendida pelo jovem em
presário Júlio Serson na Folha de S. Paulo de 8 de 
jàneiro pretérito. Vice-presidente de prestigiada rede 
hoteleira nacional, foi ele próprio escolhido para o 
cargo de dirigente máximo da Associação Brasileira 
da lndúsbia de ·Hotéis, no quadriênio de 1987 a 
1990, quando contava apenas 25 anos de idade. 

Conhecendo bem, portanto, o tema de sua ex
posição, o articulista crê firmemente que •a perpe
tuação de lideranças na direção de entidades de 
classe e de categorias profissionais constitui um dos 
piores vícios da administração". 

No seu entendimento, é inaceitável, nesses ca
sos, a alegação daqueles •que se elegem sucessiva-
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mente", segundo a qual "os seus mandatos são legi
timados pelo voto", pois como todos sabem, "depois 
de algum tempo no comando de uma entidade, os 
dirigentes usam de todos os seus poderes para per
manecer mandando1

'. 

Entre outras coisas. promovem a ampliação da 
estrutura organizacional e dos quadros funcionais, 
reformulam os procedimentos administrativos, rnodi, 
ficam os estatutos e "cooptam as bases com todo 
tipo de oferenda e agrado", alcançando assim ocu
par a cadeira principal da direçao "por quatro, cinco, 
seis ou mais mandatos consecutivos". 

Conclui, daí, que, num "mundo que avança 
aceleradamente no rumo da eficiência, da qualidade, 
da racionalização de métodos. da tecnologia e da 
modernização, não há por que se admitir a perma
nência de estruturas obsoletas nas entidades". 

Tais estruturas têm muito a ver com o "caci
quismo nos comandos", contrapondo-se às "moder
nas técnicas de administração", ( ... ) "unânimes em 
aconselhar a reciclagem de posições nos cargos. 
São comuns os casos de feudos, currais e grupinhos 
que se encastelam nas estruturas, gerando acomo
dação, ócio e perda de motivação". 

A partir da "feudalização institucional", que mo
tiva, entre outras doenças conhecidas, "a abulia ad
ministrativa e o catatonismo grupal", a organização 
v~e contaminada pelo vírus da inércia. Ao revés, o 
rodízio nos cargos "permite oxigenar o ambiente or
ganizacional, aumentar a criatividade e a produtivi
dade e melhorar os níveis de eficiência. 

Dizer que as bases querem reeleiÇões contí
nuas é sofismar. Pois os dirigentes costumam laçar 
os corpos associados com uma cultura de favoreci
mentos. Os contingentes sentem-se gratificados, 
moldam-se ao espírito de corpo da casa e acabam 
votando na direção apontada pelos comandos. Há, 
portanto, um sistema de recompensas recíprocas". 

Há determinados dirigentes das Federações da 
Indústria, da Agricultura e do Comércio que querem 
se perpeíuar no poder por cinco, dez. quinze anos. 
usando aquelàs entidades para benefício próprio. 

Identifica-se aí, sem dúvida, "um processo de 
corrupção, não se contando que a eternização dos 
líderes pode gerar imenso desgaste, a ponto de 
ameaçar a própria estabilidade interna". E, não sen
do "raros os casos onde os grupos insatisfeitos par
tem para a formação de novas entidades, tal proce
dimento só prejudica a própria categoria". 

Exemplo disso já vimos na lutas fratricidas en
tre as direções da CUT, da CGT, da Força Sindical e 
de outras entidades de classe. 

Por outro lado, continua o articulista: 

"Podemos comparar à permanência de 
ôir'igenfes nos cargos por tempo ilimitado 
com o que de mais pérfido existe nos regi
mes autoritários. 

A verdade, naqueles sistemas fecha
dos, é a voz dos governantes. Eles assu
mem o papel de entidades divinas, insuperá
veis e majestáticas. Todos os cidadãos de
vem lhes prestar obediência e cultuar sua fi
gura Têm muita semelhança com os caci
ques que manobram as entidades de classe." 

O Brasil ingressa "num ciclo de estabilidade 
econômica" e, "Para interpretar esse riovo ambiente, 
vilienciando e administrando as oportunidades que 
se apresentam, são necessários quadros e dirigen
tes integrados ao espírito de um tempo que tem por 
parâmetro central a maximização de resultados pelo, 
menor custo". 

Júlio Serson conclui o seu original testemunho 
asseverando que: 

"Gente qualificada há em toda parte. 
São pessoas que querem uma oportunidade 
para demonstrar suas aptidões administrati
vas e operacionais. Mas seu sucesso vai de
pender' do desmonte dos paquidermes cons
truídos por cabeças jurássicas. Os ajustes 
que se operam em todos os níveis da vida 
econômica e politica certamente haverão de 
contemplar a administração das entidades 
de classe. É nossa esperança, regada com 
muito otimismo." 

Era este, Sr. Presidente, o depoimento que de
sejávamos consignar na Ata dos trabalhos da ses
são de hoje, para a reflexão dos Srs. Senadores. 

, O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo 
Outra. para uma comunicação inadiável, pelo prazo 
de 5 minutos. nos termos do art. 14, inciso VIl, do 
Regimento Interno. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
umã comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de 
repudiar a atitude do Senador Júlio Campos, que, no 
exercfcio da Presidência, ouviu que nós pedimos a 
palavra para uma comunicação inadiável mas des
considerou o nosso pedido porque seria S. E# o 
próximo orador, 

Não vou responder ,aos_çomentários que fez ao 
meu Partido, ponque os te:: fora do microfóne. ~ 
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Mas, Sr. Presidente, a comuoicaçilo inadiável -
que, efetivamente, é uma comunicação inadiável, 
porque eu não me utilizo deste expediente para po
der furar a fila de oradores - diz respeito a um fato que 
aconteceu no mel) Estado de Sergipe, ontem, e que 
envolve a direçilo da Petrobrçis naquele Estado. 

Eu já havia comunicado a esta Casa a atitude 
que a Petrobrás vinha tendo com relaÇão aos traba
lhadores que foram reintegrados através de uma li
minar. A Justiça considerou que esses trabalhadores 
haviam sido contemplados pela Lei de Anistia, apro
vada no Congresso Nacional, que beneficiou os demi
tidos do Governo do Sr. Fernando Collor de Mello. 

Já denunciei aqui, inclusive, que a Petrobrás, 
numa atitude absurda, manteve esses trabalhadores 

· por mais de 1 O meses. Estes recebiam os seus salá-. 
rios sem trabalhar, num autêntico desperdício dos 
recursos públicos, já que esses funcionários compa
reciam regularmente à sede da Petrobrás à procura 
de trabalho, que não lhes era dado. 

Ontem, ocorreu um absurdo ainda maior: ape
sar de a questão ainda estar sub judice, a Petro
brás recorreu da Justiça para demubar a liminar e 
garantir a reintegração dos trabalhadores. Talvez, 
contrariada pelo fato de a Justiça ter mantido a posi
Ção dos trabalhadores e não ter atendido a derruba
da da liminar, impetrada pela Petrobrás, numa atitu
de claramente ileQal, a empresa demitiu esses traba
lhadores. Inclusive, os advogados dos trabalhadores. 
entraram com uma ação, no sentido' de padi r a pri
são .do Sr. Oswaldo Monte, Superintendente da Pe
trobrás, no Estado de Sergipe, pelo fato de descum
prir uma determinação judiciaL 

Sr. Presidente, era essa a oomunicação inadiá-
vel que eu queria fazer. · 

Muito obrigado. 
O SR. JÚLIO CAMPOS - Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma explicação pessoal. Como fui ci
tado pelo Senador José Eduardo Outra, tenho o di-
reito de responder. · _ 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim} -
Concedo a palavra, para uma explicação pessoal, 
ao nobre Senador Júlio Campos. 

V. Ex" dispõe de 5 minutos. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Para uma 

explicação pessoaL Sem revisão do orador.} - Sr. 
Presidente, o nobre Líder do PT tem mania de achar 
que o microfone desta Casa é exclusivamente do 
PT. Quero dizer que S. Ex• não é dono da verdade 
aqui. Quando presidi os trabalhos da Casa, não ouvi 
S. Ex• pedir a palavra para uma comunicação ina-. 
diável, não escutei S. E# . Não sou obrigado a ficar 

olhando para_ a sua cara o dia todo, achando que S. 
Exª quer falar. Eu havia concedido a· palavra, pela 
ordem, ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim} - No
bre Senador Júlio Campos, V. Ex• conhece bem o 
Regimento. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Qual é o termo? Não 
é cara? Rosto! 

Quero dizer ao eminente Líder que não ·ol.ivl S. 
Ex• pedir a palavra para uma questão de ordem. 
Quem o fez foi o Senador Eduardo Suplicy, e eu 
concedi a palavra a S. Ex•. que falou o que bem en
tendeu, fez um discurso numa questão de ordem e 
várias oomunicações e sugestões, a5 quais a Mesa 
anotou para solicitar as providências cabíveis. 

Telefonei para o Senador Lúdio Coelho, a fim 
de saber se $. Ex!.íria comparecer à sessão para fa
zer pronunciamento. RespondeU-me que não. Pergún
tei-lhe, então, se poderia ceder-me o seu espaço. S. 
Exª me disse: "Com muita honra"! Então, pedi à Mesa 
que fizesse esse registro de permuta Eu faria o meu 
pequeno discurso e, em seguida, retomaria a ocupar a 
Presidência da Casa Dessa forma, pedi ao Senador 
Emandes Amorim que me viesse substituir como Se
cretário da Mesa e Presidente em exercício. 

Porém, se o Senador José Eduardo Outra, em>
nente Lfder, achou ruim, pensou que eu o desconsi
derei, não é verdade. Não é justo que, tendo a res
ponsabilidade que tenho, de trabalhar como membro 
da Mesa permanente, saindo do Senado às 23h, as
sinando papéis, despachando requerimentos em 
substituição ao Presidente José Samey, também 
não tenha o direito de, pelo menos às sextas-feiras, 
fazer o meu pronunciamento. Creio que não sirvo 
apenas para presidir as sessões e dar a paiavra a V. 
Ex•. que fala cinco vezes por dia, diariamente - às 
vezes 1 o ou 30 vezes. 

Portanto, V. Exª me desculpe. Peço-lhe perdão 
se 'agredi a Liderança do PT, glorioso e reinante, 
mas não foi com intenção. Confesso que, se tivesse 
ouvido, eu daria ~is uma vez a palavra a V. E#, 
como sempre fiz. As vezes, até ftigindo das narinas 
regimentais, .prorrogando o tempo, com a melhor 
das intenções, para que todos os Senadores façam 
o seu pronunciamento. 

Desculpe-me se ofendi V. Exª naquele instan
te, realmente não ouvi o seu pedido de comUnicação 
inadiável. Mais uma vez, peço-lhe desculpas pelo 
erro cometido. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra pela ordem ao nobre Senador 
José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, quero apenas registrar que 
mantenho a minha opinião e que nunca usei da pa
lavra de manei r a indevida. 

Não faço a mini ma questão que o Senador J(J
Iio Campos fique olhando para mim o tempo todo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela Liderança do PFL para~ fazer uma co
municação. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a pai avra ao nobre Senador Romero Jucá, 
êôFfiô Líder. por cinco minütos.-

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Líder. 
Sem-revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, eu gostaria, como Líder do PFL e como 
membro da Comissão de Orçamento, inclusive como. 
Sub-Relator das áreas de Saúde, Trabalho, Previ
dência e Assistência Social, de comunicar à Casa, 
com muita satisfação, que, hoje, às 04h20min, foi 
encerrado o processo de votação dos des~taques 
apresentados à proposta de Orçamento do Relator
Geral, Deputado lberê Ferreira. 

Faço questão de fazer essa comunicação, Sr. 
Presidente, porque entendo que o Congresso NaCio
nal deve dar uma demonstração·extréma de serieda
de, de maturidade, de trabalho, na confecçãõ da 
proposta orçamentária para 1996. 

Tivemos o relatório do Deputado Federal lberê 
Ferreira, Relator-Geral do Orçamento, aprovado na 
Comissão por unanimidade. Todos os partidos de la
das as matizes ideológicas participaram da discus
são, indicaram relatores e sub-relatores, participa
ram cristal inaínente da confecção da proposta orça
mentária. E, hoje, às 4h da manhã, foi coroado todo 
esse trabalho através da aprovação unânime desse 
relatório. _. 

Registro,-rieste momento, a participação de to
dos os Parlamentares, de todos os técnicos _da área 
de Orçamento do Senado e da Câmara e, sobretu
do, registro a boa condução dos trabalhos, com 
competência e equilíbrio, do Senador Renan Calhei
ros, Presidente da Comissão de Orçamento, bem 
com do Deputado Federal lberê Ferreira, Relator
Geral. Eles fizeram as ponderações, tiveram a pa
ciência, o equilíbrio e o cuidado de lazer desta peça 
do Orçamento um trabalho cristalino, que engrande
ceu o Congresso Nacional. 

- O Orçamento, que há pouco tempo foi palco de 
tantas_ denúncias, de tarrtes máculas . para esta 
_Casa, hoje, com esta aprovação, é um fala impor
tante de revigoramento do trabalho orçamentário. 

Por uma questão de justiça, por ter inclusive 
participado do trabalho e de estar orgulhoso desse 
resultado, faço esse registro, ressaltando as figuras 
do Senador Renan Calheiros, do PMDB, e do Depu
tado Federal lberê Ferr'!ira, do PFL, que conduzi
ram, com maestria e seriedade, esse processo. ~ 

O Orçamento está aprovado na Comissão e 
deverá, na próxima semana, ir ao Congresso Nacio
nal. Esperamos vê-lo logo aprovado para que efeti
vamente seja sancionado pelo Presidente e respei
tado na sua execução, a fim de que tenhamos uma 
peça que ajude no desenvolvimento do nosso Pais. 

Era o que tinha a dizer, S_r. Presid~nte. _ 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Romero 
Jucá, o Sr. Emandes Amorim, 4B Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu- ··· 
pada pelo Sr. Júlio Campos, 2!' ViCe-Presi
dente. 

O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra a V. Exª. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha comunica
ção se prende a uma proposta que vem tramitando 
nas duas Casas do Congresso Nacional há cerca de 
Tanas. 

Foi aprovado, na semana passada, na Comis
são de Assunlas. Sociais, um projela de lei da Câma
ra que extingue o imposto sindical, hoje denomina
do, para melhor disfarçar a sua permanência, de 
contribuição sindical. 

Mas o fala que quero trazer ao conhecimenla 
dos meus nobres Pares do Senado Federal, para ilu
minar-lhes a consciência sob o ponto de vista jurídi
co, é o de que anteontem a Juiza titular da 1ª Vara 
Cível do Estado de São Paulo, Alda Maria Caminha 
Ansaldi, concedeu ao Sindicala dos Bancários de 
São Paulo liminar que impede as instib.ições finan
ceiras de fazerem o desconto do imposto sindical. 
Os 11 O mfl bancários de São Paulo, portanto, não 
terão, este mês, o desconla de um dia de trabalho, 
como as demais categorias. 

No dia 11 dE) março, o sindicala já havia obtido 
liminar que reduziu o desconto a 40%-do previsto, 
ou seja, apenas a parte do Ministério do Trabalho 
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(20%), das duas confederações da categoria (15% 
cada urna) e os 5% das duas federações seriam re
colhidos. Essa liminar já é a segunda que a Merilí5-
sima Juíza concedeu com o objetivo de interromper 
a cobrança do imposto sindical na sua totalidade. 

Sr. Presidente, segundo o Sindicato, que é filia
do à Central Única dos Trabalhadores (CUT), o im- -· 
posto previsto na Consolidação das Leis do T raba
lho lere o princípio da liberdade e da autonomia sin-
dical, garantido pela Constituição federal. · 

"A independência da entidade sindical a esse _ 
tipo de verba recolhida compulsoriamente, quando 
os demais descontos são decididos em assembléia 
de empregados, é meta daquela Central", lembra o 
presidente do Sindicato. Essa foi a primeira vez que . 
o Sindicato recorre à Justiça para acabar com o im
posto. Outros sindicatos devolvem a sua parte para 
os associados, como forma de protesto. 

Sr. Presidente, chamo a atenção dos nossos 
Pares para essa proposição que deve chegar a esta 
Casa na próxima semana, para dei iberação do Ple
nário. No meu modo de ver as coisas, a Comissão 
de Assuntos Sociais errou, porque deliberou contra
riamente ao parecer da Relatará, a nobre Senadora 
Marina Silva, mantendo a cobrança do imposto sin
dical. Esse imposto é essencialmente antidemocráti
co e anticonstitucionaL 

Trazendo essa notícia da decisão. do Judiciário 
paulista à consideração das Srªs e Srs. Senadores, 
quero conclamá-los a que, no exame que o Plenário 
do Senado Federal fará sobre a matéria, haja por 
parte de V. Ex's reflexão mais demorada a fim ·de 
que os trabalhadores brasileiros - a grande maioria 
não é sindicalizada, inclusive porque vivem nos mais 
longínquos rincões deste território, o que lhes dificul
ta a associação aos sindicatos - não sejam mais es
poliados em favor das cúpulas sindicais que se orga' 
nizaram e se perpetuam graças ao usufruto desse 
imposto que lhes é indevidamente destinado. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao eminente Senador Laura Campos. 
V. Exª dispõe de 20 minutos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT.OF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srªs e Srs. Senadores, hoje não deveria ser 
sexta-feira, e sim uma quarta-feira de cinzas, porque 
vejo o Brasil recoberto pela cinza que foi produzida on
tem em virtude da derrota infligida ao País, à democra
cia. à consciência que pretende penetrar na realidade. 

Refiro-me à derrota da possibilidade de análi- · 
se, de busca, de indagação, de trazer à tona a ver-

dade. Por que não se pode trazê-la à tona? Porque 
a verdade não pôde transparecer neste Pais durante 
décadas porque os militares nos amordaçavam e 
depois porque os democratas tentam fazer o mes
mo, usando instrumentos ditatoriais, passando por 
cima, com seu rolo compressor, das leis e da própria 
Constituição · - Constituição revogada, Constituição 
que um dia foi cidadã e que hoje está ameaçada de 
prostituir-se. 

O Plano Real foi como os miásinas, produzido 
na escuridão: "0 que é bom mostramos, o que é 

· ruim escondemos"; E como o conteúdo maléfico, 
perverso, cresce, tem que ser escondido. Maiores 
entulhos têm que passar para a escuridão. 

O Ministro Ricupero, saudosa memória - e não 
estou brincando, porque S. Exª é, entre as que p-as
saram por este Governo, uma pessoa cuja inteligên
cia e cultura respeito -, sabia muito bem que era pre
ciso esconder do povo brasileiro que o Plano Real é 
um filho bastardo do FMI, que era preciso esconder 
essa filiação espúria Na Argentina, onde o irmão 
siamês do Plano Real já provoca rombos e perversi
dades maiores do que o seu irmão brasileiro, está 
escrito: ·-

"0 Ministro da Economia da Argentina. 
Domingo Cavallo, anunciou ontem dive~as 
medidas para reativar a economia e ratificou 
o plano económico e o cumprimento das 
metas com o Fundo Monetário hitemacional 
-FMI". 

A ONU já revelou que os planos monetaristas 
aplicados pelo FMI na América Latina têm servido 
para empobrecer mais os pobres e enriquecer os ri
cos. Isso foi a ONU, à qual o FMI é subordinado, 
quem declarou. 

Pois bem, era preciso esconder também que, 
tal como aconteceu na Argentina, os preços seriam 
deixados livres. E o' Governo ajudou os preços a su
birem até à estratosfera, enquanto os salários per-
maneceram congelados. . .. - . - . 

Isso aconteceu na Argentina e no Brasil igual
mente. 

Sabemos muito bem - e as pesquisas mostram 
- que a Coca-Cola, os sanduiches e os produtos uni
versais dos Estados Unidos são mais baratos lá do 
que aqui. 

Enquanto Buenos Aires é a terceira cidade 
mais cara do mundo, Brasília e Rio de Janeiro não 
ficam muito atrás. Tóquio é a capital mais cara do 
mundo. Mas lá a renda é de US$33 mil por ano, en
quanto que no Brasil a renda é de US$2,720-mil. Lá 
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também os 20% mais ricos ganham apenas quatro 
vezes mais do que os 20% mais pobres, enquanto 
essauiferença, no Brasil é de mais 33 vezes. 

Portanto, manter uma situação como essa; 
manter uma situação em que 500 mil crianças têm 
que se prostituírem entre 1 O e 15 anos; manter essa 
situação em que 42 milhões de. habitantes, ou seja, 
30% da nossa população está na pobreza ou na mi
séria; 32 milhões de analtabetos; enquanto 1.800 
pessoas são assassinadas, principalmente por gru
pos de extermínio. em São Paulo, .em apenas um 
mês. 

A situação parece tranqüila para aqueles que 
estão agora querendo comprar para a Presidência 
da República, ou melhor, fazer um leasing de dois 
aviões - a Aeronáutica ·já está providenciando isso -, 
cujo custo seria de aproximadamente US$300 mil, 
os dois, para que Sua Excelência possa apreciar o 
mundo das nuvens. 

Enquanfo isso, nós não podemos, porque faz 
parta do plano macabro, faz parte do plano de obs
curecimento, faz _parte do plano que não pode ver a 
luz, que não pode desmascarar-se; faz parte deste 
plano manter a escuridão e evitar, portanto, a qual
quer preço, a constituição da CPL 

Como evitar a constituição de uma CP I? 
O Sr. Antonio Certos Valadares - Permita-me 

V. Exª um aparte, Senador Laura Campos? 
O.SR. LAURO CAMPOS·- Pois não. É com 

muito (lTazer que concedo um aparte ao nobre Sena
dor Antonio Carlos Valadares, autor da brilllante 
idéia de se constituir agora uma CP I. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador 
Laura Campos, o Senado Federal, ontem, através · 
do Plenário, tanto da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, como do ·desta Casa, cometeu 
um ato de violência terrível contra a nossa Constitui
ção. E o Supremo Tribunal Federal haverá de repa
rar esse erro que colocou nossa ConstitUição como 
letra morta no cenário jurídico nacional. Tudo que foi 
feito ontem teve como objetivo primordial, não afas
tar a suspeita; porque, ao contrário, ela aumentou, 
mas sepultar, de uma vez portadas, a tentativa, que 
considero louvável, de 29 bravos Senadores de le
varem a fundo uma investigação sobre o sistema fi
nanceiro nacional que, como todos sabemos, sobrec 
vive dentro de uma promiscuidade, alguns deles prá
ticando. atas tão podres que geraram escãndalos 
nunca vistos em toda a História do Brasil, como foi, 
por exemplo, o rombo do Banco ,Nacional que, de
pois de promover fraudes e causar prejuízos de 
mais de R$5 bilhões, se fosse o Banco Nacional de 

qualquer país sério não só os seus diretores já te
riam ido para a cadeia como teria sido lacrado, como 
aconteceu na Inglaterra no banco da Rainha. Então, 
nobre Senador Laura Campos, depois que esse
Banco deu um prejuízo de R$5 bilhões - e o Gover
no já sabia disso - injetóü, ria-negociação desta instic 
tuição fantasma com o Unibaneo, nada menos de 
R$5.800 bilhões dos depósitos compulsórios. O Go
verno afirma que o depósito compulsório não é um 
recurso da sociedade. l)ra, se. o compulsório é reti
rado dos depósitos que existem nos bancos, V. Exª, 
eu, quem tiver conta nos bancos tem dinheiro no 
compulsório, então, é o dinheiro da sociedade, é o 
nosso dinheiro que está sendo. utilizado para tapar 
rombos até de _bancos fantas01as. De moc;lo que_ 
acho que a questão não vai ficar só aí, Senàdor Lauc 
ro Campos, com o rolo compressor que passou por 
cima de nós na tarde de ontem. Não vai ficar aí, pois 
tudo isso vai ser esclarecido junto a mais Alta Corte 
de Justiça deste País, o Supremo Tribunal Federal. 
Muito obrigaóo a V. Ex• . E meus parabéns por mais 
este brilhante pronunciamento. 

O SR. LAURO CAMPOS - Muito obrigado. 

V. Ex• me poupoÜ de tocar nos assuntos que 
V. Ex• acaba de levantar, e que, realmente, faziam -
parte óa agenda que eu iria desenvolver agora 

Mas, continuando, o que começamos a abor
dar é que não gostam da luz, não gostam da fiscali
zação e, por isso, o Banco Central não tinha Oiretor 
de Fiscalização - fato a que se referiu o Senador 
Eduardo Suplicy nesta manhã Era o Sr. Mauch, di
reter de outra área, que estava ocupando a Fiscali
zação. Portanto, não tinha e não tem a responsabili
dade que teria um Diretor de Fiscalização. E o Sr. 
Mauch, o Sr. Alquimar Moura e o Presidente do Ban
co Central, Gustavo Loyola, vieram aqui, prestaram 
depoimento e disseram que aquilo que estava sendo 
escondido amontoou 33 bancos • 33 bancos! - em 
situação de insolvêQcia, ou de RAET, ou ·óe inter
venção. Trinta e três bancos óos 230 existentes no 
Paísf · -

A situação, portanto, impõe o obscurecimen
to. O brasileiro não poqe ver a que ponto fomos 
conduzidos. . . · 

E essa farsa do combate à inflação, posso dizer 
que considero uma grande farsa, porque ensinei meus 
aiunos, pelo menos nos últimos quinze anos, que é 
possível deter a taxa ·de inflação_ desde que a-óíviçla 
pública aumente· no seu lugar. Esse é um fenômeno 
que Hegel chamava de reflexo ou de rs-reflexo. 

O que ocorre é que o Governo, para conter a 
taxa de inflação; retira moeda através da venda de 
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títulos da dívida pública. Esses títufós-crescem, a dí
vida pública aumenta e a taxa de inflação fica conti
da 

Isso não é mágica de Mandrake, mas existem 
outras mágicas, e muitas, neste Governo! 

Mas essa mágica a realidade vai, muito em 
breve, desmascara-lá, com ou sem Comissão de In
quérito. Porque a dívida pública aumentOu este mês 
R$1 o bilhões. Se a divida pública continuar aumen
tando, como ocorreu neste mês, de R$1 O bilhões foi 
para US$127 bilhões, quase empatando com a dívi
da externa de US$ 150 bilhões,.estaremos numa si
tuação realmente mais grave do que a dos Estados 
Unidos, com seus· US$4.9 trilhões de dívida pública 

Em relação ao PIB, dentro de 1 O meses alcan
çaremos uma situação muito mais grave do que 
aquela que preocupa, perturba e até faz fechar por 
23 dias o aparelho de Estado dos Estados Unidos. 

Existe uma outra consequência, como a que já 
está há muito tempo arrasando a Argentina, fazendo 
Cavallo cai r do cavalo, fazendo com que Me nem e 
Cavallo se desentendam e que .é aquilo que inexora
velmente teria que acontecer com a abertura das im
portações e a louca taxa de câmbio, que permite 
que compremos, na bacia das almas, subsidiada
mente, as mercadorias de luxo importadas pelo Bra
sil. A mesma coisa aconteceu na Argentina, e o re
suHado disso foi o desemprego, o desemprego que 
avança a tal ponto que agora o Sr. Cavallo, assusta
do, diz que vai recorrer à construção civil. 

A modernidade que tanto prometia volta à 
construção civil, como forma de reabsorver a mão
de-obra desempregada:- Volta a 1847 quando 50% 
dos trabalhadores de Paris estavam empregados na 
construção civil, porque a ciise os havia mandado 
para a rua. 

Por que, agora, não querem a CPI dos ban
cos? "Ah! Porque não é específico." Mas, meu Deus! 
Se fosse uma CPI sobre Deus também não poderia, 
porque Deus· não é uno, são três: o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo. E uma pesquisa sobre o-capital? Mas 
o capital é dinheiro, é mercadoria, máquinas e equi
pamentos. Não existe nenhum fenômeno social que 
seja único, pinçado, como se fosse um ser de labo
ratório. Qualquer coisa, qualquer fenômeno é ele e 
suas condições. PortantO esse é um argumento sibi
lino, um argumento completamente vazio, um recur
so tirado d? algibeira do jurisdicismo. 

Não podemos investigar os bancos, não pode
mos saber a quantas anda esse sistema bancário 
brasileiro. Não podemos saber por que, tendo anun
ciado que havia um retOmo de 124% na dér-'lda per-

dida, para os bancos - 124% de retOmo na década 
perdida- de repente, por obra e graça, talvez, do 
próprio Plano Real, que enxugou o bolso dos traba
lhadores, que empobreceu a classe média, que dei
xou os juros nas alturas, então os bancos, a fortale
za "midásica", a for:taleza bancária, o que havia de 
mais sórdido no Brasil se desmanchou de uma hora 
para outra. E agora esse Capitalismo covarde está en
chendo e recheando os bancos. Anteontem, ontem, ar
quimilionários, e agora - espertamente, talvez - empo
brecidos, para receber mais e mais recursos. Até o 
próprio Banco do Brasil está dizendo que repassou, 
stbsidiou, que foi esvaziado, porque aqueles bancos 
que não podiam recorrer ao interbancário recorreram 
ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, le
vando tudo errbora e ameaçando, tomando negativo, 
colocando no vermelho o próprio Banco do Brasil. 

Portanto, é realmente incrivel que o Sr. Sérgio 
Motta tenha ameaçado inclusive com a fujimoriza
ção, com o endurecimento. E o Senhor Fernando 
Henrique Cardoso disse que não gostaria de recor
rer. Mas para que recorrer, se estamos todos de joe
lhos e prontos a nos sacrificar debaixo desse rolo 
compressor?! 

Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de lem
brar que essas sombras, essa escuridão, essa ne
cessária ausência de fiscaiização por parte do Ban
co Central e essa impossibilidade de se abrir as lu
zes da CPI, o que permite que os miasmas cresçam, 
ainda continuam. 

Sérgio Motta disse: "Vocês esperem! Começa
mos a abrir as gavetas. Há muitas gavetas para {!e
rem abertas". 

A CPI era justamente a chave que dariamos 
para que o Governo e nós, a sociedade brasileira, 
abrissem as gavetas que estão obscuras esconden
do uma série de problemas, uma série de roubos, 
uma série de desvios, uma série de falcatruas que 
se acumularam no Pais. Se demorar muito haverá 
mais cinza, se demorar muito será irrecuperável tal
vez a situação. Agora talvez fosse tempo ainda e a 
CP! viesse prestar um grande benefício ao Governo 
FHC. Mas como diz o Sr. Ministro Bresser Pereira: 
"A crise produz o caos e faz cegar todos nós". 

O mais cego é aquele que está conduzindo 
uma multidão de cegos - o Senhor Fernando Henri
que Cardoso". 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao eminente Senador Antonio Carlos 
Valadares, por permuta com o Senador Casildo Mal-· 
daner: S. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 
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Em seglJida, a palavra será concedida ao no-
bre Senador Jefferson Péres. - · 

O .SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sri!s e Srs .• Senado
res, ontem à tarde, tivemos uma decisão deste Ple
nário que, a meu ver, violentou a nossa Constitui
ção, que atingiu uma Comissão Parlamentar de In
quérito instituída na forma da lei, que obedeceu to
dos os trãmttes legais. Uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito que, no mérito, tenho certeza absoluta, 
iria prestar um benefício enorme à nossa sociedade, 
principalmente com a regulamentação do sistema fi
nanceiro nacional. Seria uma das exigências da CP!: 
elaborar uma legislação que pudesse conter qual
quer fraude contra o sistema, impor severas puniçõ
es aos culpados e dar ao Estado, em · sttuações 
como estas que escandalizaram o País, a força e as 
condições de que precisa para agir com celelidade. 

Por que, então, derrubaram a CP!? Os argu
mentos que vieram a público são jurídicos, mas te
mos certeza de que serão derrubados no Supremo 
T libunal Federal, porque a decisão de uma Casa 
como esta, composta de 81 Senadores eleitos i)elo 
povo, não é jurídica: baseia-se na conveniência ou 
não de se fazer uma CPI. 

Afinal, com a abertura da CPI, iríamos penetrar 
no mundo invisível do Banco Central; iríamos pene
trar a fundo na caixa-preta do Banco Central, abnCia 
para a sociedade e mostrar as mazélas cometidas 
ao longo desses anos todos, subtraindo-se dinheiro 
importante da sociedade, que podelia ser utilizado, 
por exemplo, na reativação da nossa economia, que 
está quase parada; na montagem de um esquema fi
nanceiro de apoio à pequena e média indústria, ao 
comércio, à agncultura, que se encontram, neste 
instante, em situação vexalória no Brasil; na abertu
ra de linhas de ·cnédito para os setores produtivos da 
Nação. · 

Posso dizer que algo já lo[ leito pelo Governo, 
pelo menos abertura de inquérito contra alguns en
volvidos nos eScândalos financeiros; Mas, em com
pensação, existem ainda as ameaças de que· novos 
escândalos podem surgir: · 

Aí, pergunto aos senhores: se surgir· agora um 
escândalo parecido com o· do Banco Econõmico, 
como o do Banco Nacional, será que o Senado Fe
deral cometerá outro ato de penalidade, perdoando 
o Governo? Porque a decisão de ontem foi_uma de
cisão polílicã. E se disseram: vamos dar·um pendão 
ao Governo, lógico que não participei desSe pendão. 
Votei contra essa dádiva política, assim como os Se-

nadares Gilvam Borges, que está apontando para o 
coração, e Laura Campos. Mas respeito a decisão, 
porque, afina! de contas, esta Casa é democrática 
Respei1o o resuttado poJaico, só que não vou na con
versa fiada de que foi um resultado jurídico. Tanto 
que vamos recorrer ao Supremo T libunal Federal. 

Por que vamos recorrer? Porque os argumen
tos jurídicos são insustentáveis, são "cabeludos", 
como dizemos em Sergipe, não têm nenhuma pro
cedência; é conversa para boi dormir. 

O requerimento que propôs a CPI,sobre os ob
jetivos, os fatos determinados que fundamentaram a 
sua criação, é tão claro como a luz do dia. Vejamos: 
"Criar uma comissão parlamentar de inquénto, obe
decido o princípio da proporcionalidade partidária 
destinada, no prazo de 180 dias, a apurar: a respon
sabilidade civil ou eliminai de agentes públicos ou 
privados." 

Abro aqui um parêntese para explicar "respon
sabilidade civil ou eliminai de agentes públicos ou 
privados". Quem são os agentes privados? Os ban
queiros. Quem são os agentes ·públicos? Funcioná
rios, elevados ou não do Banco Central. "Que por 
ação ou omissão possam ter causado prejuízos à 
União". Onde é que fica a União? A União fica no 
Brasil. "Em especial Banco Central do Brasil e cujos 
bancos tenham sido atingidos a partir do ano de 
1995, por intervenção ou colocados em regime de 
administração especial." 

Vamos abrir um novo parêntese. Quais foram 
os bancos atingidos em 1995 por intervenção ou co
locados em regime de administração especial? Não 
estamos em Bangladesh, não estamos no Japão,· 
estamos no Brasil; e os jornais foram mais do que 
claros nas suas manchetes, porque apontaram onde 
houve os escândalos. Não é preciso nem que a gen
te vá áo Banco Central para saber quem sofreu in
tervenção. Não é preciso, está na cara, todo mundo 
sabe! Se V. EXª, Senador Gilvam Borges, perguntar 
a uma criança, ao lavador de carro, se sabe de ai-. 
gum banco que cometeu ·alguma fraude, vai dizer: 
Ah! O NaCional, aquele do rombo do Nacional. Qual
quer pessoa, ql!alquer cliança sabe quem "arrom
bou com o sistema financeiro nacional". 

O fato determinado é o seguinte: fiscalizar os 
bancos que sofreram intervenção· em 95. Para que 
coisa mais clara do que isso? Agentes públicos ou 
privados, Banco Central, Presidente do Banco Cen-

. trai, será que é ·preciso diz~rmos os nomes? Será 
que é preciso sujar o requerimento e citar nominal
mente Clarismundo Sanfanna e Ângelo Calmon de 
Sá? E ainda consta no requelimento: 
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" ... bem como investigar com profundi
dade a prática denunciada pela imprensa de 
atividades ilícitas relacionadas com emprés
timos e balanceies ficticios". 

Neste instante, porque o requerimento fala em 
fraudes denunciadas pela imprensa, pergunto a V. 
Exªs: algum jornal ou alguma revista publicou, por 
acaso, algo sobre balanços fictícios? Era obrigado 
constar no requerimento que a revista .llllja noticiou 
em primeira página, na edição de 28 de fevereiro de 
1996, "Crime no Banco Nacional - a história da frau
de monstruosa para acobertar um rombo de R$4,6 
bilhões"? Gostariam que eu colocasse isso no re
querimento?! 

Sr. Presidente, outro fato apontado, não só o 
fato determinado, já provei que o fato determinado 
existiu no requerimento, e mostrarei aos senhores 
que nenhum requerimento na história da CPI do Bra
sil foi mais elucidativo a respeito do fato determinado 
do que o nosso. Senão, vejamos. 

Temos aqui, a partir de 1988, várias CPis que 
foram instituídas pelo Senado. 

Temos uma, de autoria do Senador Leite Cha
ves, que diz assim: " ... requerem, nos termos do art. 
58, § 3" da Constituição Federal, e ainda nos termos 
dos art 168 e seguintes do Regimento Interno do 
Senado, a criação de uma comissão parlamentar de 

- inquérito para apuração dos conflitos de terra ocor-
rentes no País". .. 

Quantos conflitos de terra existiam em 1988 no 
Brasil? O requerimento não aponta nenhum. Diz: 
"conflitos de terra". Quer requerimento mais vago, 
mais genérico do que esse? 

Temos outra. A comissão formada em 1989, 
composta de sete membros, de autoria do Senador 
Jarbas Passarinho: " ... requerem a constituição, pelo 
Senado, de uma comissão parlamentar de inquérito 
para, no prazo de quatro meses, apurar as denún
cias sobre a devastação da hüéia amazônica e a 
participação estrangeira nessas denúncias." 

Qual o fato determinado nessa comissão? Ne
nhum. 

A nossa é que é exala, precisa E foi aprovada 
pelo Senado. 

Em 1990, o Senador Maurício Corrêa apresen
tou um requerimento, que foi aprovado pelo Senado, 
para a constituição de uma comissão parlamentar de 
inquérito "destinada a examinar os critérios e as pos
síveis irregularidades e os efeitõs sócia-econômicos 
da dispensa e colocação em disponibilidade de ser
vidores, da extinção de cargos e empregas em re
partições, autarquias e empresas, na âmbito da ad-

ministração pública da União, direta, indireta e fun
dacional". 

Meu Deus da céu! Uma comissão de inquérito, 
a mais genérica possível, foi aprovada pela Senado. 

Outra falo a destacar, Sr. Presidente, é que em 
nenhuma delas, de 1988 para cá, houve previsão de 
despesas para sua realização. 

Na CP! dos Bancas, fomentaram a inexistência 
de fato determinada e ainda disseram que não hou
ve previsão de despesa para sua realização, quando 
a Constituição não exige. Foi um verdadeiro casuís
ma, Sr. Presidente. Se eu continuar, vou cansá-los. 
Nós temas, até 1996, ·as comissões parlamentares 
de inquérito que foram instituídas, inclusive no go
verno de Sarney. "Para apurar atas de corrupção" ... 
Tem coisa mais genérica? Foi aprovada, funcionou, 
teve relatório final. 

A CP! da Mineração, recentemente aprovada 
por este Senado Federal... Tem coisa mais vaga? 
Foi aprovada, está funcionando. 

E assim par diante. 
Coma disse, para não me estender muita, vau 

parar par aqui e afirmar que, como Senador da Re
pública, eu me conformo com a resultada, porque 
esta é uma Casa política. Mas, como homem que 
estudou na faculdade de Direita, não passo me con
formar com essa balela de fato determinado, quando 
o requerimento sabre a Comissão Parlamentar de 
Inquérito dos Bancos foi a mais precisa, o mais exa
la, o niais explicitado, o que mais se deteve em fatos 
determinados, de 1988 para cá. E, no entanto, por 
pressões do Poder Executiva, ele foi derrubada no 
âmbito desta Casa 

O Sr. Lauro Campos - Permite V. Ex"- um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa 
adverte que só restam 3 minutos para a conclusão 
do pronunciamento de V. Ex• e solicita que os apar
tes sejam breves. - · 

O Sr. Laura Campos - Eu gastaria de expres
sar meu apoio e minha admiração pelo pronuncia
mento de V. Ex• e aduzir mais um argumento àque
les que V. Ex• trouxe para moatrar que o argumento 
levantado pelos Senadores da situação não é um ar
gumento jurídico e nem sequer séria. O que acorre é 
que durante o andamento das trabalhas da CP! vá
rios bancas poderão vir a falir, serem beneficiados 
pelo Proer ou entrarem em regime de Raet Vários 
Bancos poderão ter seus "clarismundos sanfanna" 
fabricando moeda escriturai falsa. A CPI não pode, 
obviamente, na situação em que nas encontramos, 
em que 33 bancos já se encontram no vermelho -
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dos 50 analisados por uma empresa 1senta apenas 9 
foram considerados saudáveis - limitar, enumerar os 
bancos que vai examinar. Quantos "clarismundos" 
não poderão ser produzidos agora que se sabe que 
se pode fabricar dinheiro falso e ficar impune? On
tem foi suspensa a prisão domiciliar do Sr. Claris
mundo Sanfanna Ele já está na rua, Na situação 
em que se encontram os bancos, seus dirigentes 
vão recorrer a esse crime, porque sabem que per
manecerão impunes. Assim, não é possível preesta
belecer os limites de um exame sobre uma situação 
que se apodrece dia a dia 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Agradeço a V. Ex> o aparte, Senador Laura Campos. 

O Sr. Lúdio Coelho - Permita-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Ouço V. Ex•. nobre Senador. 

O Sr. Lúdio Coelho - Senador Antonio Carlos 
Valadares, permita-me discordar das afirmações de 
V. Ex' ao dizer que a imprensa denunciou. A impren" 
sa não denunciou. A imprensa noticiou o que o Ban
co Central apurou. Se o Banco Central está fazendo 
apurações de irregularidades que vinham aconte
cendo há cerca de 1 O anos e agora está tomando to
das as providências, o Senado, pela sua maioria, 
considerou que os inspetores do Banco Central ti
-nham condições de apurar as irregularidades na 
rede bancária brasileira, não havendo necessidade 
de uma comissão parlamentar de inquérito. O que 
está acontecendo é que os senhores estão queren
do impor uma ditedura das minorias, desrespeitando 
a vontade da maioria do Senado Federal, que consi
derou desnecessária a abertura de uma nova comis
são parlamentar de inquérito. Os inspetores do Ban
co Central estáo fazendo as-apurações necessárias 
para encontrar as irregularidades ocorridas na rede 
bancária brasileira. Muito obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Se
nador Lúdio Coelho, lamento ter que discordar do 
seu pronunciamento, tendo em vista que as de.nún
cias que vieram a público através dos jornais, a meu 
ver, toram feitas de modo tardio. Há 1 O anos que o 

· Banco Nacional, por exemplo, vinha cometendo 
fraudes horrorosas contra o sistema financeiro. Ma
quiou balanços, instalou uma carteira de emprésti
mos fictícia com devedores fantasmas. Enfim, era 
um banco que, na prática, não existia, era um.banco 
fantasma. Durante 1 O anos. E só agora isso veio a 
público, Senador Lúdill Coelho, e de uma forma das
primorosa para o Governo, uma vez que desde outu
bro ele tinha conhecimento dessas fraudes. 

Ao invé~ de tomar medidas enérgicas, com re
lação aos banqueiros e ao próprio Banco Nacional, 
interveio no banco e resolveu seu problema, incor
porando-o ao Unibanco. Mesmo tendo conhecimen
to de que houve uma sangria, nesses 1 O anos, de 
R$5 bilhões, ainda injetou, por cima dessa negocia
ção, R$5,8 bilhões. 

O Sr. Lúdio Coelho - Permite-me V. Ex• mais 
um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES • Um 
momento. 

Ora, Senador Lúdio Coelho, tenha a paciência! 
O Banco Central não é nenhuma criança para pas
sar 1 O anos fazendo ouvidos de mercador, acober
tando irregularidades.· Só depois que a imprensa no
ticiou o fato e uina CPI foi criada é que as providên
cias começaram realmente a ser tomadas. 

Sr. Presidente, eu também gostaria de respon
der que a ditadura, se houve nesta Casa, não foi da 
minoria, porque tomos massacrados, tanto na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania como 
pelo Plenário, por imposição do Governo, que trans
formou o Senado Federal num mero penduricalho do 
Poder Executivo. Conseguiu desmoralizar o Senado 
Federal, iransformando esta Casa em comporíentes 
crianças -e nós não somos crianças, Sr. Presidente. 

Por este motivo, com base no ato jurídico per
feito, segundo o inciso XXXVI do Art. 50 da Constitui
ção Federal, que prevê esse direito da cidadania, 
entraremos, na próxima semana, com uma ação pe
rante 0 Supremo T ribunat Federal, que pode ser as
sinada por qualquer- um dos signatários do requeri
mento que se considerar prejudicado, como eu me 
considero, nesta ação política do Governo Federal 
que avançou sobre os poderes deSta Casa 

Sr. Presidente, muito obrigado. 
O SR. LÚCIO COELHO - Sr. Presidente, peço 

a palavra por ter sido citado nominalmente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho, para 
uma explicação pessoal. 

O SR. LÚCIO COELHO (PSDB-MS. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - La
mento, Senador Antonio Carlos Valadares, que não 
sejamos mais crianças... Eu mesma gostaria murro de 
ser bem mais criança do que sou hoje. Mas V. Ex• 
tem que respeitar, ou, pelo menos, deveria respeitar, 
a avaliação da maioria do Senado da República Só 
agora, depois de muitos anos de irregularidades; o 
Banco Central começou a apurá-las, e V. Ex• vem 
dizer que ele não está fazendo nada O Banco Cen
tral está cumprindo com o seu dever. 
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A meu ver, o que a maioria do Senado fez foi o 
que avaliou ser o melhor para a Nação brasileira Pelo 
menos eu votei assim e não desBjo acoberiar nada, 
mas desejo que não seja mais tumultuado o mercado 
financeiro brasileiro, o que talvez viesse a comprome
ter ainda mais a con~olidação do Plano Real. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges. S. E)(• __ 
dispi5e de 20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: - -

Ontem, o embate político entre as distintas for
ças vivas, partidárias, confrontaram-se no plenário, 
diante da argumentação jurídica; diante da argumen
tação política, e nós, Sr. Presidente, estávamos fa
zendo parte desse momento histórico. O nosso voto 
foi pela constituição do que foi deliberado. Votamos 
para que a CP! prosseguisse os seus trabalhos, já 
que os partidos tinham indicado os seus repre
sentantes, já que todos os procedimentos foram fei
tos dentro da lei, dentro do Regimento e pelo que a 
Constituição detenninava. - · 

Sr. Presidente, é verdade que estamos atra
vessando momentos de mudança e que o Governo 
busca afirmar-se na estabilidade política e, principal
mente, na estabilidade do Plano Económico. As re
!onnas estão a pleno vapor. Na Cãmara dos Deputa
dos, a refonna da Previdência foi a!)rovada. Toda a 
Nação esperava, ontem, o resultado do embate so
bre a CP! dos Bancos no plenário do Senado Fede
ral, ou por intermédio dos analistas deste País a!llf:'!· 
dos articulistas em suas colunas e manchetes nos 
jornais. No entanto, a CP! foi abortada; a CP! será 
sepultada _ _ _ 

Na verdade, Sr. ·Presidente, vivíamos um ino
mento de reflexão. O Governo errou na sua estraté
gia Daí por que deveria, no momento, franquear, 
garantir a lei e o que estava estabelecido no Regi
mento, para que tivéssemos condiçôes de apurar, 
sugerir e de corrigir. 

Sr. Presidente,~Srs. Senadores, tenho certeza 
que a maioria dos votos pela constituição da CPI_f<:>i 
de responsabilidade, maturidade, não corno muitos 

- políticos -aventureiros que querem constituir uma 
CP!, única e exclusivamente, para dela fazer um Pal
co para promover os seus espetáculos políticos, 
chamar a atenção da mídia e con~eguir espaço para 
se projetarem. 

Sábia foi a postura do Presidente do Congres
so, Senador José Sarney, com9 homem de conheci
mento, experiência e de vivência. prática, no exerci-

cio do Poder, em todas as áreas, do Legislativo ao 
mais alto cargo do Executivo. S .. Exª foi acusado, foi 
retaliado, muitas vezes, por alguns membros do 
PSDB de que estaria a patrocinar, a incentivar uma 
CP!. Isso não procede, não é verdade. 0 Senaçl_or 
Samey foi tão ético, foi tão autoridade que se mante
ve na postura de Presidente desta Casa. Poderia 
muito bem ter utilizado as ·suas prerrogativas como 
Presidente desta Casa para acatar definitivamente e 
rejeitar os recursos para serem analisados na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania Se a lei 
é transparente, poderia recorrer ao Plenário da 
Casa Abriu todos os caminhos, sabendo que o Go
verno teria os seus instrumentos de poder e de bar
ganha no favorecimento e na troca de favores efeti
vos junto aos seus parlamentares_ de base. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - V. Ex• me 
- pennite um aparle? 

O SR. GILVAM BORGES- Senador Antonio 
Carlos Valadares, é com muito orgulho que lhe con
cedo o aparle, pois sei do seu compromisso com a 
Nação. V. EXª foi ao meu gabinete solicitar meu 
apoio mediante assinatura no requerimento. E faço 
um apelo a V. Exª para que vá ao Supremo, pois, 
com certeza absoluta, teremos o nosso direito ga
rantido. O que houve ontem aqui foi uma decisão 
política do Plenário. 

Peço a V. ~ que seja objetivo, porque outros 
colegas desejam falar também. · 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador 
Gilvam Borges, V. EYft faz um pronunciamento mar
cante nesta Casa e acentua 1,1m fato que, a meu ver, 
eleva o posicionamento do Presidente de uma Casa 
Legislativa. De fato, o Presidente Jos.é Samey agiu 
em obediência ao Regimento e à Constituição. Em 
nenhum momento atropelou a legislação. Proporcio
nou aos defensores da CP! e aos i:ónttários todo o 
direito de se pronunciarem. Atendeu a questões de 
ordem, como aquela do Senador Hugo Napoleão, 
que foi remetida à Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania e em função da qual nasceu a deci
são extemporãnea. · inválida juridicamente, tomada 
ontem à tarde pelo Senado Federal. V. Exª fique cer
to de que a História fará justiça ao Senado Federal, 
porque aqui tivemos· um Presidente .que marcou pre
sença nesse episódio. TIVemos Partidos políticos, 
como o PMDB -o Partido de V. Exª - que deram um 
valor inestimável ao processo· democrático, contri
buindo, assim: para a valorização do homem públi
co. Na realidade, se o homem público está desgas
tado, não é apenas pelas decisões individuais do po
lítico, mas também pelas decisõescoletivas dos Par-
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tidos. E o PMDB coletivamente decidiu que iria votar 
pela CPJ, gesto que certamente será um dia lembra
do pelos que fizerem a História do Senado. O PMDB 
cumpriu a sua obrigação. Se algum membro não 
acompanhou a decisão partidária, isso fica por conta 
daqueles que não têm obediência partidária nem 
vêem nessa atitude de apoiar a CPJ algo importante, 
de interesse nacional. Mas V. Ex', que foi um dos 
primeiros signatários do requerimento da CPJ; P<>de 
levar, na sua bagagem, para o Estado do Amapá, a 
certeza de que o povo brasileiro, principalmente o 
povo do Estado que V. Exª representa tão condigna
mente nesta Casa, reconhecerá o seu gesto. _ 

O SR. Gil VAM BORGES - Agradeço ó aparte 
do nobre Senador Antonio Carlos Valadares. 

Dando continuidade ao meu pronunciamento, · 
gostaria de deixar registrado nos Anais desta Casa 
que cumprimos com o nosso dever, com a nossa ob
rigação, com mu~a responsabilidade, com a convicção 
de que estávamos contnbuindo com o Governo. Tal
vez o Governo não tenha intetpretado dessa forina 

A propós~o. já estou trabalhando, em meu ga
binete, um projeto de lei para dar mais autonomia ao 
Banco Central. Mas, para isso, é preciso reestrutu
rar, é preciso que todos nós, do Poder Legislativo, 
elaboremos uma lei que dê autoridade ao Banco 
Central, a fim de que ele possa ter instrumentos de 
aperfeiçoar a fiscalização ao sistema financeiro, às 
instituições bancárias. 

· O Sr. Lúdio Coelho - V. Ex• me concede um 
aparte? 

O SR GILVAM BORGES- Com todo o prazer, 
ouço V. Ex•. 

O Sr. Lúdio Coelho - Peço desculpas por pri
var os ouvintes de um discurso tão interessante 
como este que V. Ex• está fazendo. V. Ex• fez justi
ça ao Presidero.e Samey. O Presidente Samey con
duziu com muita isenção, com muita seriedade as 
tumultuadas sessões que trataram desse assunto. 
Temos de reconhecer, Senador Gilvam Borges, a 
seriedade com .ciue V. Ex"s se portaram ao solicitar 
essa Comissão de Inquérito. Talvez, eleitoralmente, 
a posição de V. Ex's seja muito melhor. Quase to
das as pessoas do nosso Pafs desejavam esSa Co
missão de Inquérito. Entretanto, votarmos contra a 
Comissão de lnquér~ também foi uma atitude de 
responsabilidade e de seriedade nossa, porque en
tendemos, como afirmei há pouco, que o Banco 
Central, pela primeira vez, está apurando efetiva
mente irregularid.adeo> qçorridas no sistema financei
ro e que o momento de ajustamento nacional é mui
to delicado. O País está passando por um acerto de 

contas, e a Comissão de Inquérito viria botar mais 
lenha na fogueira. Não iria concorrer em nada para 
melhorar a apuração dos fatos, porque os inspetores 
do Banco Central têm competência, são especializa
dos no assunto. Quanto ao que V. Ex• falou sobre o 
aprimoramento do Banco Central, estou de pleno 
acordo. O Banco Central está procurando aprimorar
se, mas mu~o tardiamente, porque, infelizmente, 
não exerceu uma das suas funções mais importan
tes:. a de ev~ procedimentos inadequados.à Direto
ria de Bancos. Estou de pleno acordo com V. Exª. 
Desejo ajudá-lo num projeto de reestruturação do 
Banco Central, para que ele cumpra bem as suas 
importantes tarefas. Mas temos que entender que a 
estabilidade econômica do País deve estar acima de 
tudo. Temos que buscar essa estabilidade e fazer as 
correções setoriais que se tomem necessárias. 

O SR. GILVAM BORGES - Senador Lúdio 
Coelho, agradeço o aparte brilhante de V. Ex•. 

Concluo o meu pronunciamento. 
Sr. Presidente, Sr's e Srs. SenadorEis, sabe

mos que o Pafs atravessa uma crise moral terrível. 
Não podemos perder as oportunidades de :trazer à 
tona as informações necessárias para reestruturar 
as instituições, que, sem dúvida, têm os. seus vícios. 
Senador Lúdio Coelho, todos os Poderes sem exce
ção, as instituições de modo geral, que, há anos, 
vêm. fazendo cultura, adquirindo know-how, prepa
rando mão-de-obra, aperfeiçoando-se, têm seus ví
cios. A crise é moral! 

·Tivemos recentemente o escândalo dos cha
mados anões do Orçamento. Foi bom para o País? 
Sim, e aconteceu no coração deste Poder, que aca
bou sendo investigado, e isto foi importante para a 
Nação. O impeachment do Presidente Fernando 
Collor, que coisa rica para a Nação, que experiência 
fantástica para o Pafs! Testamos o regime, e a de
mocracia sobreviveu, a lei prevaleceu. 

Sr's e Srs. Senadores, tenho certeza de que 
isso não seria mau para o país, nem para o plano· 
econômico. O Presidente da República foi mal-aoon
selhado pelos seus assessores mais próximos, que 
disseram ser preciso passar por cima do Congresso, 
por cima do Senado, senão a CPI desmoralizaria, 
estragaria, acabaria com o Plano Real. Tenho certe
za de que o Presidente foi mal-aconselhado. 

O Senado Federal saiu, sim, arranhado. Sai
mos mal desse episódio, mal perante a opinião pú
blica e a Nação. Mas pior fioou o Presidente da Re
pública, com certeza absoluta. A imprensa e a Opo
sição irão levantar essa bandeira. que é o que lhes 
estava fattando. Os discursos na Câmara dos Depu-
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tados e no Senado vão se prolongar por todo este 
ano e, quem sabe, pelo outro também. 

Por que os conselheiros do PreSidente da Re
pública não lhe aconselharam o contrário? Não seria 
o momento de se dizer: bem, saiu, como disse o Se
nador Lúdio Coelho? Agora o Banco Central está in
vestigando. O Presidente da República deveria, em 
cadeia de rádio e de televisão, convocar a imprensa 
e mandar a sua mensagem à Nação, dizendo: - Que 
se cumpra a lei, que se faça a lei, e iremos fran
quear todas as informações, para que o Senado Fe
deral dê a sua contribuição. 

Sr. Presidente, esta é uma Casa madura, res
ponsável, de ex-ministros, ex-governadores, de Par
lamentares experimentados e experientes e que, 

• portanto, não são irresponsáveis. 
O Presidente da República foi mal-aconselha

do. mal-orientado. Fica aqui o meu repúdio a esSes 
maus conselheiros, a esses irresponsáveis, que não 
orientaram melhor o Presidente da República Agora 
vão sofrer a conseqüência: a Oposição tem uma 
bandeira. 

Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta

ra. (Pausa) 
Concedo a· palavra ao Senador Renan Calhei-

ros. (Pausa) · · · 
Concedo a pai avra ao Senador' Ramez Tebet 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda

ner. S. Ex• dispõe de 20-minutos para o seu pronllli' 
ciamento. 

Em seguida, falará a nóbre Senadora Mailuce 
Pinto .. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão..do .ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores. serei 
breve. Venho; nesta manhã, fazer _!Jm registro. Te
nho aqui, em sei:;..ou sete páginas, um pouco da his
tória de alguém cujos cem anos Santa Catarina co
memora O centenário .de lrineu Bornhausen está 
sendo comemorado em nosso Estado. · 

Faça-o em breves. palavras, porque, nesta se
mana, ele já foi lembrado aqui pel.o Senador Vilson 
Kleinübing, de cujo pronunciamento tive a honra de 
participar. Mas eu não. poderia deixar de mencionar 
esse fato. 

Na próxima segunda-feira, inclusive com a par
ticipaçãct do Presidente do Congresso Nacional, o 
eminente Senador José Samey, em Florianópolis, 

haverá um acontecimento extraondinário, do qual 
participará também a Assembléia Legislativa, que 
promoverá uma sessão solene, com a presença de 
todos os Ex-Governadores catarinenses, além dos 
Senadores que têm assento nesta Casa. Enfim, com 
a presença das suas lideranças políticas, o EStado 
catarinense ·fará homenagear o centenário e a me
mória de um dos grandes pioneiros da nossa terra. 
lrineu Bornhausen. 

Foi ele um homem que teve uma vida muito 
dura, muito firme, que ficou conhecido por não man
dar bilhetes, mas por ser sempre leal. Foi um ho
mem que, quando governador, desbravou uma área 
do nosso Estado na· fronteira com a Argentina, o 
Oeste catarinense; que criou· a Secretaria dos Negó
cios da Agricultura em Santa Catarina, que até então 
não existia ali, além de vários outros órgãos; que 
desbravou o sul do nosso Estado levando para lá a 
energia elétrica; na região atlântica catarinense, ele 
ajudou o desenvolvimento da pesca 

Enfim, Sr. Presidente, o Sr. lrineu Bomhausen 
marcou positivamente, e muito, o nosso Estado, dei
xando para a história desse Estado. além de seus ii-' 
lhos de sangue que participam da vida pública, 
como Jorge Bomhausen, e do seu neto, Paulo Bor
nhausen, hoje Deputado Federal, muitos filhos que 
participam do ensino no campo da política Deixou 
ele muitas saudades, muitos ensinamentos. 

E é com a finalidade, Sr. Presidente, de fazer 
este registro que ocupo a tribuna desta Casa na ma
nhã de hoje, e para dizer que o centenário dessa im
portante figura se realizará na próxima segunda-fei-
ra. dia25. • 

Solicito a V. Ex• que faça constar, juntamente 
com este pronunciamento, o histórico da vida de lri
neu Bomhausen que se encontra nestas páginas 
que passo a V. Ex' nesta manhã. 

Eram as considerações que éU gostaria de fa
zer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. CASILDO MALDANER EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

I rineu BÔmhausen foi 15" Governador do Esta
do de Santa Catarina. tomando posse a 31 de janei
ro t951. 

Até este ponto de sua trajetória política, lrineu 
Bornhausen palmilhou o caminho duro da realização 
pessoal. De homem simples e trabalhador, galgou 
espaços na vida política do Vale do ltajaí. A política 
pulsava na suas veias e irrigava o seu coração: 

Foi um self-made-man. Nascido a 25 de março 
de 1986, fez o seu estudo primário na terra natal de 



00342 ANAIS DO SENADO FEDERAL . Março de 1996 

ltajaí. Em 1922, tomóu-se Despachante Aduaneiro, de 1947, carta do Monsenhor José Locks, Vigário de 
função que exerceu até 1932. Assim, imagino como ltajaí, na primeira página, tendo um A bem da verde-
Despachante já fazia política ao sabor da maresia, de. afirmando que com o fim de desfazer qualquer 
na faixa portuária da bela cidade, pela praça da notícia tendenciosa, em defesa da candidatura lrineu 
Igreja Matriz, nos cafés, e posteriormente, do seu re- Bornhausen, declaro, como Vigário desta Paróquia, 
duto bunker, Praia de Cabeçudas. que o referido senhor, paroquiano meu, é balizado e 

Em 1923, foi eleito vereador à Cãn;lara Municipal educado no seio da Igreja Católica, tendo sempre vi-
de Jtajaí, e também seu presidente, pelo Partido Repu- vida como católico praticante, cerno bom pai de ta-
blicano Catarinense, comandado por Adolfo .Konder. míüa e bom esposo. 
lrineu presidiu a agremiação em ltajaí, em 1927. As primeiras apurações mostravam que lrineu 
· Seus correligionários guindaram-no ao cargo saltava a frente de Aderbal, já que estavam sendo 
de Prefeito Municipal em 1930, tendo sido a sua divulgados os resunados da capital e do Vale do !ta-
posse frustrada, em razão do movimento revolucio- jaí. Quando, entretanto, apareceram os votos do ple-
nário comandado por Getúlio Vergas. nalto (lages, principalmente), oeste e sul do Es.tado, 

Em 1930, foi novamente eleito Prefeoo Munici- a supremacia pessedista definiu o pleito, elegendo 
pai de ltajaí e reconduzido pelo então lnterventorre- Aderbal Ramos da Silva, com 95.7 40 votos, tendo 
volucionário em Santa Catarina, Nereu Ramos, no lrineu Bornhausen obtido 81.313 sufrágios. 
ano de 1935, permanecendo até 1939. No pleito de 1950, mercê do carisma, da capa-

Em 1945, na redemocratização, lrineu Bomhau- cidade de liderança de lrineu Bomhausen, Adolfo 
sen ajuda a fundar a União Democrática Nacional, par- .Konder e Aristiliano Ramos, a U DN armou cisão no 
tido polftico do Tenestismo dissidente, das. lideranças. seio do Partido Trabalhista Brasileiro, lrineu disputou 
republicanas e anti-revolucionárias de 1930, tendo sido o governo do Estado com o ex-intendente Udo 
vice-presidente do diretório nacional. Deeck pelo PSD. · 

Concomitantemente às. atividades políticas, ln- A estratégia modernista fez com que o líder 
neu Bomhausen mostra-se também exímio empre- Trabalhista, Carlos Gomes de Oliveira, disputasse o 
sário fundando com Genésio Uns -também de ltajaí Senado da República, com o seu apoio, contra a 
- o Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina candidatura pessedista de Nereu Ramos. À rebo-
SA -Banco INCO. que, vieram o PRP (Partido de Representação Pc-

Em 1947, voltando a vida política ao normal pular, de Plínio Salgado), o PSP (Partido Social Pro-
com a Constituinte, lrineu foi lançado por Blume_nau, gressista, de Adhemar de Barros), e, fechando a 
como candidato ao Governo do·EstadQ, quando era grande coligação, o PDC (Partido Democrático Cris-
lnterventor no Estado o blumenauense Udo Deeck, tão, que não possuía liderança federal fixa), à 3 de 
discípulo do Senador Nereu Ramos, comandante do outubro de 1950, lrineu Bomhausen elegia-se com 
PSD- Partido Sccial Democrático- em Santa Cata- 147.074 sufrágios, contra 112.667 do candidato pes-
rina, Adolfo Konder o chefe máximo da UDN catari- sadista. Carlos Gomes de Oliveira ganha a vaga do 
nense era candidato ao Senado. Senado com 114.533 votos, contra 111.879 dados 

A meta principal do PSD era a permanência no ao grande chefe político do extinto PSD, Nereu de 
governo estadual, cujas estratégias já vinham sendo Oliveira Ramos. 
orientadas por Nereu Ramos desde 1935, em me- O político, o empresário e o banqueiro lrineu 
morável e controvertida eleição indireta pela Assem- Bornhausen, com dinâmica empresarial, centrou a 
bléía Legislativa,·derrotando o seu primo-irmão, Aris- sua profícua administração no Governo catarinense, 
tiliano Ramos. · · - · no binómio: Produção e Transporte. Criou a Secreta-

O candidato de Nereu ao Governo Estadual no ria da Agricultura, captando recursos ojo Ministro 
pleito de 1947 era o seu sobrinho, Aderbal Ramos João Cleofas, da UDN, que compunha o governo de 
da Silva-A UDN e seu candidato, lrineu Bomhau- coalizão de Getúlio Vergas. Criou a ACARESC, o 
sen, eram acusados pelo pessedismo, de que esta- Fundo de Mecanização da Lavoura, abrindo finan-
va coligado com os comunistas, em razão do líder ciamento aos agricu®res para aquisição de máquinas. 
sindical comuna-trabalhista, João dos Passos Xa- Incentivou a colonização na minha região do oeste ca-
vier, estar apoiando a candidatura de lrineu contra tarinense. Criou a Comissão de Energia Elétrica, cui-
Aderbal. Para amenizar o divulgado envolvimento minando com a implantaçãO da<> Termo Elétricas de 
udeno-comunista, o Diário da Tarde (órgão de pro- Tubarão, construídas no governo seguinte de Jorge 
priedade de Adolfo Konder) publiça. a 9 de janeiro Lacerda apoiada por lrineu Bomhausen. 
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Sua administração foi também marcante· nos 
selares rodoviários (ligação do litoral sul com o pla
nalto de Lages) e ferroviário (concluiu o trecho da 
antiga Estada de Ferro Santa Catarina, entre Blume
nau e porto de ltajaQ. 

Criou as Secretarias da Educação e Saúde e 
Assistência Social. Propôs a criação do Plano de 
Obras e Equipamentos (PDE), a Bolsa de Valores. 
Construiu os Edifícios das Secretarias, o Palácio Re
sidencial da Agronómica, restaurando o tradicional 
Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis. 

Corro governador, I rineu Bomhausen assumiu 
da UDN, alijando antigas lideranças e fortalecendo as 
mais jovens, envolvendo-as na participação política 

Elegeu o seu sucessor, o ex-deputado do PRP, 
Jorge Lacerda. enfrentando crise no seu partido, 
mas sendo vttorioso na costura de nova aliança com 
os pequenos partidos. 

Em 1959, lrineu foi eleito Deputado Federal e 
Senador pela UDN, optando pela senadoria 

Após o movimento militar de 1964, com a dis
solução dos tradicionais partidos políticos, e a cria
ção da Arena, articulou - em prejuízo próprio - a 
candidatura do ex-governador pessedista Celso Ra
mos, para o Senado, tendo este derrotados dois 
candidatos do MDB, Brasília Celestino de Oliveira 
(ex-UDN) e Cid César Pedroso (ex-PTB). 

A história dos partidos políticos catarinenses, e 
porque não dizer dos brasileiros, nãq se compreen
deria, se não fossem mostradas as tramas das lide
ranças no jogo político-eleitoral, encarnando o siste
ma de poder estabelecido, que lutava por permane
cer, altemando-<>e, algumas vezes, sem que fosse 
modificada a estrutura do estamento dominante, já 
que a velha disputa por exemplo, entre conservado
res e liberais, nas Repúblicas VEllhas e Nova, e entre 
pessedistas e udenistas, posteriormente, na rede
mocratização, nada mais sugeria do que a luta he
gemónica entre grupos oligárquicos-burgueses pelo 
controle do poder, através da sua máquina projecio
nal, os negócios do'Estado. 

A ideologia 'era,irlêntlca, cotejando os segl,lin
tes populistas emergentes e os divergentes. As éha
madas elites dirigentes, formadas na parentela, pelo 

- clientelismo e pelo cartorialismo, estavam atalaidas 
e cônscias, de que se qualquer adversário maior 
(coligado ou não) lhes viesse antepor, a união man
donística jâ estava ontologicamente legitimada, 
6orno ocorreu depois de 1964. 

Estas Senhores Senadores, as meditações que 
gostaríamos de deixar inscritas nos Anais desta 
Casa na oportunidade das comemorações do nasci-

mente do ex-governador catarinense, senador da 
República e liderança política nacional, lrineu Bor
nhausen, cuja imagem foi bosquejada na pena bri
lhante do escritor conterrâneo, Nereu Corrêa, com 
as seguintes palavras: 

Pessoalmente, era o homem comuni
cativo, fidalgo no trato com as pessoas, um 
homem de sociedade, que gostava da convi
vência dos salões ou boates, e tinha amigos 
e admiradores em todas as camadas soe 
c i ais. 

"Era politico que sem despojar-<>e da 
sua maneira de ser, sábia e- sifnples com os 
humildes e cerimonioso com os grandes. 
Era um "sei made man". Não cursou nen.hu
ma faculdade. Sua escola, como ele próprio 
dizia, era a escola da vida Sobre qualquer 
aspecto da administração pública ou dos 
problemas do Estado, possuía um tirocínio 
admirável." 

Foi um homem de sua época - concluímos, 
Senhor Presidente e Senhores Senadores - que 
muito honrou sua gente, seus amigos, correligioná
rios e sua famflia, dona Maria Konder Bomhausen, 
sua falecida esposa, e seos filhos, Roberto, Paulo e 
Jorge Konder Bornhausen. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao Senador Osmar Dias. (Pausa) 
Concedo a palavra à nobre Senadora Marluce 

Pinto. S. Ex' dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão daoorado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e. Srs: Senadores, serei 
breve, pois quero fazer apenas dois registres. 

Gostaria de nunca ter que usanr tribuna do 
Senado, onde ternos que nos preocupar com os pro
blemas nacionais, regionais e, principalmente, do 
nosso Estado, para fazer o primeiro registro, mas. às 
vezes, certas ocorrências nos obrigam a Jazer o que 
não desejamos. E o farei até por princípio e respeito 
a esta Casa e aos membros do Senado Federal. 

Voltando de uma audiência hoje, pela manhã, 
tomei conhecimento, através de meus assessores, 
de que um Senador, um colega nosso, uma pessoa 
que diz ter muita experiência, usou a tribuna desta 
Casa para dizer inverdades, baseado em publicaçõ
es de um jornal, a Folha de Boa Vista, jornal que, 
segundo o próprio Senador reconhece, faz diaria· 
mente oposição injusta ao Governo e ao Govemadr ~ 
do Estado de Roraima. 
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Informaram-me que ele exibiu uma notícia, pu
blicada ontem nesse jornal, em que um Deputado 
. Estadual do PMDB de Roraima, Partido de que hoje 
faço parte e que presido regionalmente c sou Presi
dente regional do PMDB do Estado de Roraima- de
nuncia que o avião Learjet do Governo desse Esta
do transportava remédios de animais P?ra a fazenda 
do Governador. 

Fiquei surpresa. porque eu nem havia tomado 
conhecimento de que o jornal da Oposição. edição 
de ontem, havia publicado a denúncia citada. Ao 
chegar ao gabinete, encontrei um fax de outro jornal 
- aqui está a fotografia do Deputado citado, Lúcio 
Távora. O Senador Romero Jucá citou-o, dizendo 
que também fazia parte do grupo do Governador. O 
fax dizia: "Lúcio Távora desmente notícia da Folha 
de Boa Vista". 

Quero deixar como registro a notícia do Depu~ 
lado, porque S Exã disse claram~nte que jamais deu 
entrevista para esse jornal. Ocorreu apenas que, no 
momento em que o Deputado lradilson Sampaio, 
que é do mesmo partido do Senador Romero Jucá, 
concedia entrevista, ele e o outro Deputado do 
PMDB, Dr. Helder Grossi, estavam presentes, mas · 
não se pronunciaram. Aqui, S. Ex• declara que não 
sabe de qualquer notfcia de que o avião sai para dis
tribuir medicamentos. 

Assim, Sr. Presidente e nobres Colegas, é difí
cil enfreotarrnos certas situações, mqs não posso fi
car calada diante de determinados fatos, porque, se 
faço parte desta Casa, se sou de Roraima, se nesta 
tribuna se fazem denúncias e se não compareço ao 
menos para corrigi-las, o meu silêncio vai demons
trar que os fatos são verídicos. 

S. Ex< tarrbém mencionou que um Estado pobre 
como Roraima tem 12 aeronaves. Ora, Sr. Presidente, 
realmente Roraima é um Estado novo, formado por 
pessoas carentas, em decorrência da grande e cons
tante migração, mas posSui uma área muito grande -
232 mil km• - e de difícil acesso. Assim, há dificuldade 
para se chegar, P.ór via rodoviária, a muitas regiões. 

No entanto, gostaria de esclarecer que as ver
bas usadas para a aquisição dos 12 aviões não fize
ram com que se deixasse de atender às necessida
des de nosso Estado, muito pelo contrário. Posso 
até citar como foi a compra do Learjet era muito difí
cil para o Governador, que estava implantando o Es
tado, locomover-se para várias outras regiões, como 
Brasília, à procura de incentivos para o Estado, por
que só dispúnhamos de um võo.' Na época, esse 
võo saía de Boa Vista às 2h ou 3h da manhã - horá
rio de Roraima - para amanhecer aqui. 

Quantas vezes o pro1)no Governador perdeu 
reuniões no .Planalto por não conseguir chegar aqui. 
Normalmente essas reuniões são marcadas com an
tecipação, às vezes são adiadas, mas muitas delas 
são de caráter emergencial. 

Já na condição de Senadora, eu havia conse
guido do Ministério da Agricultura, através do en
tão Ministro Antônio Cabrera e hoje Secretário de 
Agricultura de São P51ulo, .vm Xingu, como doação 
para o meu Estado, como também consegui, como 
doação, um Cessna para transportar os doentes 
das regiões serranas, mordidos de cobra, como fa
lou o Senador Romero Jucá. Inclusive, na asa do 
aviil.o, o Governador anterior mandou colocar: "So
corro urgente". Assim, consegui dois aviões através 
de doação. 

Lá existem três Bandeirante. Um deles havia 
sido relacionado pelo Ministério da Administração 
para ir a leilão. Como ainda nil.o tínhamos nem o 

· Learjet nem o Xingu, solicitamos, então, ao Sr. Mi
nistro que o retirasse do leilão para que pudéssemos 
adquiri-lo. E ele nos foi concedido a preço bastante 
módico, em benefício do nosso Estado. Portanto, 
essa aquisição foi feita pelo Governo do Estado ao 
próprio Ministério. 

O segundo também foi comprado a preço mui
to baixo: o DNOCS levaria a leilão um Bandeirante. 
Ao tomarmos conhecimento disso, fomos a Fortale
za e falamos com um ex-Deputado, conhecido como 
Luizão, que também foi Prefeito da capital de Forta
leza, e ele, parceladamente, vendeu o avião para o 
Estado de Roraima 

O outro, Sr. Presidente, estava com o contrato 
de comodato com o Governo do Estado de Pernam
buco, o ex-Governador Joaquim Francisco. O Go
vernador Oito mar Pinto. ao ver aquele avião parado 
no hangar há vários_meses, comunicou-me e pediu
me que entrasse em cantata com o Governador de 
Pernambuco. 

Lembro-me ainda para onde ·me dirigi: à sala 
do ex-Ministro Alexandre Costa, que estava tratan
do, com Governadores do Nordeste, da liberação de 
verbas para essa região. Encontrei o Senador José 
Agripino Maia, na época, Governador do Rio Grande 
cfo Norte, conversando com o ex-Governador Joa
quim Francisco e lhe falei sobre o assunto. Pergun
tei se S. Exª cederia aquele avião para o Governo do 
Estado com o mesmo contrato. O ex-Governador 
pediu-me que fizesse a solicitação por fax e, na 
hora, o -senador José Agripino, hoje um dos mem
bros desia Casa, até o incentiVou a nos ceder o 
avião. O ex-Governador _de Pernambuco, então, 
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passou um fax para o DNER desistindo do contrato 
de comodato e o fez com o Governo do Estado. 

Agora, V. Ex"s poderão até perguntar: para 
que tanto avião? Sr. Presidente e nobres colegas, 
quando o Governador Ottomar assumiu o Governo 
do Estado, não tínhamos condição nem dEHazerul
tra-sonografia Quase todos os tratamentos, até 
mesmo as cirurgias, eram feitas fora do domicílio. 
Enquanto o Governador lá estava, os aviões servi
ram, única e exclusivamente, para esse~ fim -~posso 
fazer essa afirmação, porque sou esposa e acompa
nhava todo o serviço aqui em Brasília. 

Alugamos uma casa grande no Guará e trazia
mos os doentes de avião. Quando se submetiam a 
alguma cirurgia, fiCavam no hospital e, no período de 

· restabelecimento, ficavam na casa do Guará, onde 
tinham toda assistência médica- como têm até hoje. 

Na época, foram feitos os levantamentos das 
despesas do avião. Se mandássemos duas pessoas 
a Brasma, em avião comercial, ida e volta, ficaria 
mais caro do que o combustível do avião. E tem 
mais: os pilotos. Contratamos pilotos reformados da 
Aeronáutica, pilotos que tinham e têm prática em 
conduzir aeronaves e que recebiam uma gratifica
ção, uma complementação, porque já tinham o salá
rio da Aeronáutica 

Sr. Presidente e nobres Colegas,tenho uma fi
lha de 14 anos, que cursa o primeiro ano dó Segun
do Grau. Não quero, nesta Casa, fazer discursos 
que possam deixá-la descontente. Não quero, como 
Senadora, mãe de tamma, dar um exemplo tão des
favorável a ela, denegrindo a imagem de alguém. Fi
quei quatro anos na Câmara dos Deputados e nUnca 
denegri a imagem de quem Quer que fosse. Na na 
época, o Governador era o Senador Romero Jucá, 
de quem sempre fomos adversários políticos. Duran
te os meus quatro anos de Senadora, a esposa do 
Sr. Romero Jucá foi Deputada por dois anos. Se al
guém se interessar em ler os discursos que ela profe
ria - não quero mandá-los para os i'irs- Senadores -. 
vai comprovar que denegriam muito a imagém do meu~ 
marido. Não vou Jazer o mesmo com~o marido da ex
Deputada, o Senàdor, aqui presente, Romero Ju;:ã. 

A ex-Deputada, Prefeita de Boa Vista, está no 
seu último ano de mandato, e nunca nenh!Jm Sena
dor põde me otNir, até mesmo quando o Senador Ro
mero Jucá ainda não pertencia à esta Casa, Ialar da 
Prefeita ou mesmo trãZer para cá problemas da Prefei
tura de Boa Vista O Senador Romero Jucá sabe que, 
verdade ou não- não quero entrarno~mértto, mas os 
jornais çlivUigam _-, há problemas. Todos os políticos 
enfren:am questionamentos da oposição, às vezes jus-

tos e muitas vezes injustos, mas eu nunca os trouxe 
a esta Casa e nem pretendo fazê-lo. 

Quero desempenhar-este mandato - e, de
pendendo do meu trabalho, quem sabe outros man
datos - sendo útil ao meu Estado e à Nação brasilei
ra. Mas eu não podia deixar de fazer esses registras 
nesta Casa hoje; 

Não ouvi o discurso do Senador Romero Jucá, 
muito menos a li, porque não deu tempo, mas disse
ram-me que S. Exª falou que há sete anos está na 
oposição, que é perseguido e até ameaçado. Sr. 
Presidente e meus nobres Colegas, não posso falar 
pelos demais Governadores. Vou at(l entrar ~em oon
tato com o Governador daquele Estado para saber 
se realmente está havendo alguma coisa. Mas pose 
so assegurar: durante os quatro anos de Ottomar, 
tenho certeza absoluta de _que nunca houve amea
ça. Só espero podermos tratar da situação do nosso 
Estado em nível limpo, para que o ajudemos ~cada 
vez mais em seu desenvolvime~nto. . 

Em outra oportunidade, até posso fazer uma 
prestação de contas do que foi a admini\>tração do 
primeiro governador el.eito do novo Estado de Rorai
ma, dos trabalhos que executou. Tenno certeza de 
que, após o relato, muitos me perguntarão como se 
deu o milagre, como conseguiu, apesar da falta de 
recursos, fazere que fez. 

ls5o não é dito só por mim. É pena que hoje eu 
esteja falando para um Senado praticamente vazio, 
porque na Casa estão apenas três Senadores. Mui
tos ex-Senadores sabem de toda a vida de Ottomar 
Pinto, por onde passou, o que fez, o que executou. 
Não se trata apenas de dois governos de Roraima; 
Ottomar foi um dos generais das Forças Armadas 
mais novos a chegar a Brigadeiro, e as promoções 
deram-se por mérito. O grande trabalho que fez foi 
na Amazónia, onde já se encontra há 23 anos, de
zesseis no Estado de Roraima e sete no comando 
da -GOMARA, construindo aeroportos. Naquela re
gião, até as máquinas ~usadas para abrir estradas 
eram transportadas de avião. Foram muitos e muitos 
os aeroportos, e com pequenos recursos. 

Isso' é o que escuto dos seus colegas da Aero
náutica - como o atual Ministro e tantos outros -, de 
prefeitos de cidades do Pará, muitos deles Daputados 
com vàrios mandatos. Até na Comissãode Orçamento 
já se fizeram várias referências ao seu trabalho. 

Sr. Presidente, Sr->s e Srs. Senadores, falo, 
nesta Casa, emnome de dois Deputados do·PMDB 
e peço a V. Exª que seja registrado nos Anais este 
fax. Posteriormente, poderei substitui-lo pelo origi
nal, que é a epição do jornal em que o Deputado Lú-
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cio Távora desmente o que foi publicado pela Folha Então, minha gerte, não é bom denegrir a irna-
de 6oa Vista. gem de pessoas; o ser hurTlél'lO tem que ser oéspeitado. 

Faço este pronunciamento hoje porque, se o fi- O próprio Código Penal deterrrüna que, em 
zesse na segunda-feira, poderiam julgar que o De- caso de dúvida, absolve-se- Então, como condenar 
pulado se manifestou apenas depois do discurso do alguém quando não se tem a certeza do que está 
Senador Romero Jucá. Posso provar, está aqui - os sendo feito? 
jornais foram rodados ontem -, foi surpresa para o O Governador do meu Estado, ontem, esteve 
Deputado a notícia no jornal da Õposição. aqui em Brasilia, inclusive quis ir ao meu gabinete 

Jamais compactuarei com o que não é certo. para esclarecer determinadas coisas; mas, infeliz-
Mesmo tendo sido o leazjet adqtiriclo na época do 0!- mente não pude atendê-lo, porque ficamos em pie-
tomar, não houve problemas. Sabe-se que eu ia Ioda nário até à noite. 
semana a Boa Vista Se me perguntassem: "A senha- Esta semana não irei ao meu Estado por causa 
ra voava no learjet"? Eu responderia: "Voava, pegava da convenção do meu Partido, mas vou telefonar 
carona no avião, já que ele estava indo para lá". para S. Ex" e perguntar-lhe a respeito dessas ocor-

Mas é público e no1ório - tenho as !aturas no rências para ver se realmente há alguma veracidade 
meu gabinete - que todas as quintas-feiras, madru- nisso.. Pelo que conheço do Governador Neudo 
gada de quinta para sexta, eu ia no chamado •coru- Campos - que nem politico era, essa é a primeira 
jão" para Roraima, mesmo sendo Senadora, esposa vez que S. E,.. assume um cargo público -, estou há 
do Governador. Eu retomava de segunda para ter- 16 anos naquele Estado e nunca olNi falar mal de S. 
ça-feira, na madrugada, duas horas da manhã, e Exf.. Tanto que S. Ex", apesar de ser !otalmente eles-
amanhecia em Brasília terça-feira, para trabalhar. conhecido no interior do meu Estado, ganhou para 

Talvez eu tenha ido até longe demais nessa ati- Governador porque sua campanha, realmente, foi 
tude. Vou contar um fato: minha mãe, que hoje tem 83 · baseada em sua probidade, em sua honel>tidade- O 
anos de idade, veio a Brasolia para fazer t.m tratamen- Governador Neudo Campos é um empresário de 
to de coluna, e meu esposo a convidou para ir a Boa classe média que se formou e cresceu naquele Es-
Vista. Ele estava aqui e a levou consigo. No retomo, lado. É também um bom pai de família e tem, enfim, 
ela saiu, aos 82 anos de idade, de madrugada, em todas essas qualidades que nos levaram a apresen: 
avião comercia~ porque não aceitamos o learjet. Lem- tá-lo como candidato ao Governo do Estado. 
bro-me ainda de que, durante o !!~moço, Ot!omar dis- Penso que o Senador Romero Jucá e eu po-
se-me: "Você vai sacrificar a O. Laura, 'ao fazê-la viajar derfamos conversar a respeito de determinadas 
de madrugada, com essa idade". Falei para ete:·•aa coisas para ver realmente o que está havendo no 
está com saúde; caso contrário, eu seria a primeira a nosso Estado, porque somos responsáveis pelo 
pedir o leazje!". Como se vê, nunca o usamos. que lá acontece. Somos Senadores da República 

0!1omar foi Governador de 1979 a 1983. Digo e temos que prezar não só pelo dinheiro do T asou-
desta tribuna: eu morava em Fortaleza, era empre- ro Nacional, mas também pelo do nosso Estado e 
sária, e fazia todas as minhas viagens por minha pelo nosso povo. Por que, em primeiro lugar, não 
conta. Desafio qualquer pessoa a encontrar passa- procuramos saber o que acontece? Quantas vezes 
gens tiradas em nome da esposa do Governador. já conversamos sobre oCorrências não agradáveis 
Mesmo quando eu ia a encontros das primeiras-<la- lá no Estado! 
mas, eu não . usava passagens do Governo. Os 
PT As vinham.de Fortaleza através da empresa Tu
rismo BradeSCÕ. Sempre fU muito escrupulosa com 
essas coisas. Tenho uma filha. Nas suas férias e 
nos feriados mais longos, muitas e muitas vezes ela 
foi a Boa Vista. Podem procurar, não há uma passa
gem sequer de Laura Nísia tirada às custas do Go
verno do Estado. 

Sr. Presidente, sempre viajei a serviço do meu 
Estado; viajei para o Pará, para Belém, para Fortale
za, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e sempre 
paguei a passagem e o hotel em que me hospedava 
com recursos próprios. 

Quero dizer a S. Ex" que nem neste momento 
usarei esta tribuna para fazê-lo. Não será através de 
mim que as pessoas, aqui em Brasfiia, priilclpalmen
te os meus nobres Colegas, saberão de. deterrrüna
dos falos. Se não pudermos evitar, teinos que ver 
onde poderemos fazê-lo. Espero que a5 coisas parem, 
porque, realmente, não é salliar nem para o Goverro 
do Estado, nem Para a Prefeitura da capital que esses 
asso.ntos sejam !raladas na tribtrla Senado. 

O SR. PRESIDENTe (Júlio Campç15. Fazendo 
soar as campainhas) - Nobre Senadora, v. Ex" já u
trapassou em sete minutos o seu horário. 
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A SRA. MARLUCE PINTO- Apenas um minu- e com lradilson quando ele concedeu a entrevista ao 
to a mais, Sr. Presidente, apenas para acalmar um jornal. informou Távora. 
pouco os colonos lá do meu Estado. O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, por 

Gostaria de tratar do mesmo problema que ter sido citado, gostaria de ter direito à palavra para 
preocupa V. Ex" no seu Estado, que. é o Imposto uma explicação pessoal. 
Territorial Rural. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce-

Quero dizer que já dei entrada nos documentos do a palavra a V. Exª para uma explicação pessoal. 
na Secretaria da Agricultura, endereçados ao Diretor V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
Everardo Maciel. Há uns quinze. dias, estive com S. O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma 
Sª tratando desse assunto, oportunidade em que fui explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. 
orientada sobre a melhor maneira de proceder. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de respon-

Quero que o povo do Esta9o de Roraima fique der à Senadora, queria fazer três observaçães. 
ciente de que já fizemos até uma tabela comparativa A primeira é que tenho quatro filhos, e é em nome 

Tenho certeza de que, com a hombridade e a deles que estou lutando para melhorar as condições 
sensibilidade do Dr. Everardo Maciel, não só o Esta- . de vida e o respeitó à legislação em Roraima 
do de Roraima como todos os demais Estados da A segiJlda é que, efetivamente, o Sr. Net.do Cam-
Federação que estejam com essa alteração de pos era urri desconhecido. A Senadora esqueceu-se de 
367% sobre o Imposto Territorial Rural poderão ter c:fJZerqueamaquinadoGovemofoiqueoelegeu 
essa distorção corrigida, para que justiça seja feita no A terc.,;ra é que, se S. Ex• não era político, e 
sentido de pagarem realmente o que a terra nua vale. era uma pessoa muito afável, é importante lembrar o 

Peço desculpas a V. Exª, Sr. Presidente, e ditado que diz que •o poder modifica as pessoas". 
agradeço-lhe a tolerância V. Ex" s.abe muito bem Hoje, o Sr. Neudo Campos é um pequeno ditador 
que, quando são feitas injustiças, nos emocionamos, em Roraima 
e, às vezes, falamos além do tempo que nos é de- Eu não vou abrir mão das minhas prerrogativas 
signado. de Senador. O Senador Emendes Amorim, de Ron-

Era o que tinha a dizer. dõnia, e o Senador Flaviano Melo, do Acre, também 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SENADORA MARLUCE PINTO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

LÚCIO TÁVORA DESMENTE 
NOTÍCIA DA FOLHA 

A duplicação de uma matéria ontem no jornal 
Folha de Boa Vista envolVendo o nome do Deputa
do· Estadual Lúcio Távora (PMDB), amputando-lhe a 
responsabilidade por críticas ao governo do Estado 
causou estranheza ao pariamentar que classificou 
de irresponsável a publicação com o objetivo de en
volver o seu nome n~ma briga política particular. 

Lúcio Távora, .em entrevista a reportagem do 
Diário negou que tenha dado qualquer declaração ao 
jornal Folha de Boa "VISta acerca do jatinho Learpet 
do Governo do Estado, para fins particulares. 

O jornal que tem ligação política ao grupo ad
versário do governador Neudo Campos deu man
chete e ampla matéria na página 3, na edição de on
tem, publicando declarações do Deputado lradilson 
Sampaio, como se fossem de Lúcio Távora. E não 
falei nada do que foi publicado ali. Todas aquelas 
acusaÇÕes são do Deputado lradilson Sampaio, e 
por acaso eu estava com o Deputado Helder Grossi 

falaram neste plenário sobre os absurdos que estão 
ocórrendo em Roraima - e, ao que me parece, tam
bém na Amazônia -, por causa da falta de respeito 
de alguns governantes que acham que, por exerce
rem um mandato popular de governador, podem ar~ 
VC{ar-se no dirflito de comandar pessoaS, de amea
çá-las e de querer mudar a lei ao seu bel-prazer. 

Sr. Presidente, fiz uma denúncia sobre uma 
matéria .. que havia saído ontem no jornal, e disse, 
aqui, que Deputados e políticos de oposição esta
vam sendo pressionados. Ora, a Senadora traz, 
hoje, o recorte de um jornal governista, onde o De
putado Lúcio Távora é levado e instado a desmentir. 
Digo que esse recOrte de jornal corrobora as minhas 
palavras no sentido de demonstrar que, efetivamen
te, o Parlamentar deve ter sido pressionado pelo Go
vernador a se desdizer, porque está muito claro na. 
primeira página do jornal: · 

"A posição da bancada governista na 
Assembléia Legislativa de barrar a aprovação 
de vários ·requerimen10s do Depi.tado lradil
son Sampaio, do PFL, com pedido de informa
ções ao Governo do Estado, gerou ontem 
Uma série de denúncias feitas· por Hélder 
Grossi, PMDB, e Lúcio Távora, PMDB, parti
dários do pleito de lradilson. 
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O principal alvo das denúncias foi a 
frota de aviões. Távora afirmou que um 
avião do governo foi usado para levar remé
dios a um cavalo no interior. O mesm() par
lamentar garantiu que o learjet, comprado 
para servir como UTI, é empregado no 
transporte dos filhos do Governador entre 
Manaus e Boa Vista. · 

Hélder Grossi também usou o microfo
ne para denunciar que, apesar de ter sido li
citada e paga, nenhuma reforma no Hospi
tal-Geral foi feita pelo governo". 

Aqui estão denúncias graves feitas não só so
bre a questão do avião, mas também a respeito do 
pagamento de uma reforma do hospital, que não ocor
reu. São Deputados do PMDB que estão dizendo isso. 

Todavia. se ontem o Gover"nador pressionou os 
Deputados para mudarem de posição, vamos solici
tar a transcrição dessas falas na Assembléia Legis
lativa para que essa questão fique clara 

Quero dizer à Senadora Marluce Pinto que não . 
vim aqui para falar da administração do ex-Governa
dor Ottornar Pinto, mas vou fazê-lo no futuro, em um 
horário de 50 minutos, após a Ordem do Dia, porque 
há muito a ser esclarecido. Quero falar sobre o as
sassinato do advogado Paulo Coelho, Conselheiro 
Federal da OAB, morto depois do resultado da elei
ção de 1992, que elegeu Teresa Jucá Prefeita de 
Boa Vista; quero falar de muitos temas. Vou falar ba
seando-me em documentos, fazendo denúncias gra
ves como as que estou fazendo hoje, sobre superfa
turamentos e sobre o envolvimento do Presidente da 
Assembléia Legislativa de Roraima, Deputado Almir 
Sá, como empreiteiro, em obras do governo. 

Não sou irresponsável, não vou tapar o sol 
com a peneira e não vou aceitar, inclusive, intimida
ções ou perseguições. Querem perseguir a Prefeita? 
Persigam. Nós vamos para a Justiça. Vamos lavar a 
roupa da política de Roraima aqui, na Justiça, na im
prensa e em qualquer fórum deste País, porque não 
temos o que teiner. 

Como já disse, fui oposição e sou oposição .em 
Roraima há sete anos; Enfrentei o Sr. Rubens Vilar, 
Governador da época do Collor, o Sr. Ottnmar Pinto, 
Governador, e estou enfrentando o Sr. Neudo Cam
pos. Nada temo. O meu passado é aberto e está aí 
para quem quiser. Vamos discutir e não vou abrir 
mão de fazer as denúncias que eu tiver que fazer, 
de cotnJ)ra de veículos roubados, de assassinatos, 
como . o assassinato de. um jornalista no passado 
que ainda não foi esclarecido; enfim, de questões 
importantes para passar a limpo a política de Roraima 

Não vou me intimidar. O Governador é metido 
a ser nervoso, a ser bravo. Não sou bravo, 'mas tam
bém não tenho medo de ninguém. Vou denunciar o 
Governador, vou trazer os documentos. Estou levan
do as denúncias ao Ministério Público, à Justiça e 
quero dizer que estou também entrando na Justiça 
porque o G~vemador do Estado, que não quer pres
tar informação alguma - diferente do que a Senadora 
disse -, recebeu há mais de um més vários requeri
mentos meus solicitando informação sobre a aplica
ção de recursos e tez ouvido de mercador. 

Há grave corrupção no Governo, há desvios de 
recursos do SUS, há superfaturamento de estradas 
com máquinas do Governo, há envolvimento de em
preiteiros que financiaram a campãnha do Governa
dor e que hoje estão comandando a política de obras 
do Estado, tudo isso será dito aqui e quem quiser con
traditar poderá fazé-lo, porque trarei dlocumenlos. 

Muito obrigado .. 
A SRA. MARLUCE PINTO- Sr. Presidente, sinto 

muilo, mas fui citada Gostaria de usar a palavra 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Regi

mentalmente, Srª Senadora Marluce Pinto, V. Ex• 
terá que usar a palavra pela ordem, não mais como 
explicação pessoal, desde que outros Senadores já 
falaram, e o Senador Osmar Dias está aguardando 
há mais de 40 minutos a sua oportunidade de se· 
manifestar. 

A Srª Marluce Pinto . - Sr. Presidente, vou 
aguardar o pronunciamento· do Senador Osmar 
Dias. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Se'nador Osmar Dias. S. Ex• 
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, .outro dia li no dicionário a palavra "tesão" e 
gostaria que V. Ex• me respondesse: é anti-regimen-
tal essa palavra? _ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O dicio-
nário... · 

O SR. OSMAR DIAS ~ Porque perdi o tesão de 
falar. Estou horrorizado, a verdade é essa 

Sr. PresidÉmte, Srªs.·e · Srs. Senadores, ontem, 
assisti no Senado Federal a um teatro. Sou novo 
aqui, como sou: novo no Legislativo. Sempre fui do 
Executivo, mas cheguei neste Senado acreditando 
que aqui pudéssemos discUtir assunlos de interesse 
nacional, e que pudéssemos. decidir em favor do in: 
teresse nacional. Ontem, a Senado decidiu contra os 
interesses nacionais e, sobretudo, pisou na Consti
tuição que aprovou em 1988. 
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A minha decepção de ontem cresceu hoje. Não 
sei se estou num salão de beleza, no Senado, numa 
Delegacia de Polícia ou se estou no Velho Oeste. 

Eu gostaria, Sr. Presidente, de saber se é pos
sível fazermos uma reforma no Regimento para im
pedir que se perca tanto tempo no Senado Federal 
com discussões que poderiam ser feitas, .Por exem
plo, numa Câmara de Vereadores ou numa Assem
bléia Legislativa 

Isso porque, enquanto se discute se se viajou 
ou não de avião, se se pagou ou não a conta do hos
pital, se o filho estuda ou deixa de estudar, vejo no jor
nal: "Governo poderá vender o Banco do Brasil". · 

Somei, então: R$6 bilhões para os usineiros, 
mais R$7 bilhões para securitização das dívidas dos 
agricultores, mais R$24 bilhões para ó Banco Nacio
nal, Banco Econômico e Banespa, mais R$8 bilhões 
para o Banco do Brasil, e obtive um resultado de 
R$45 bilhões. · " · · 

O Senado Federal - vou usar outro termo que 
não sei se é regimental... Não vou usar. V. Ex• me 
olhou e não vou usar - tem dado uma abertura enc-
me para que isso aconteça, porque tem aprovado 
tudo. O Senado Federal tem sido complacente com 
todos os desejos vindos através de medida provisó
ria, de projetes de lei, enfim, de iniciativas do Poder 
Executivo. Oquevem passa 

Se querem investigar se há corrupção - e há! -
no sistema financeiro, é proibido. 

O desejo das minorias, os direitos das minorias 
foram torpedeados ontem e a Constituição desobe
decida." Isso, no Senado, tem sido comum. 

Enquanto R$45 bilhões estão sendo colocados 
- e serão tirados não sei de onde -, não discutimos 
esses assuntos importantes e perdemos muito tem-
po discutindo coisas menores. " 

Estou qecepcionado, Sr. Presidente. 
Eu iria falar sobre o Banco do Brasil, sobre os 

R$8 bilhões que o Governo vai colocar naquele Ban
co e sobre essa manchete do Jornal do Brasil de 
hoje, de que o Governo poderá vendê-lo. 

Iria fazer uma·análise, e V. Ex•, ligado que é ao 
selar da agÍicultura: sabe da importância desse Ban
co continuar sendo público, ma:; um banco público 

_ bem administrado para que possa ,;rtender de forma 
correta e adequada o . desenvolvimento nacional, 
principalmente do campo e da agro indústria. 

Vender o Banco do Brasil - parece-me - é venc 
der um pedacinho da nossa agricultura, porque isso 
vai custar caro nos próximos anos. 

Sr. Presidente, pretendia fazer uma análise das 
conseqüências disso, mas creio que este momento 

não é o mais oportuno, mesmo porque vamos conti
nuar com a sessão sendo utilizada para discutir as
suntos de Roraima. · 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os Se

nhores Senadores João França, Edison Lobão, João 
Rocha e Ademir Andrade enviaram discursos à 
Mesa para serem pt.Jblicados na forma do disposto 
no art. 203, do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. JOÃO FRANÇA (PMDB-RR}- Sr. Presi

dente, Sras. e Srs. Senadores, ter um teto para mo
rar é uma das mais antigas e mais justas aspirações 
do ser humano. Um teto é importante, pois, mais do 
que o orgulho da propriedade, transmite ele a agra
dável sensação de proteção e segurança. Por isso, 
as pessoas trabalham e se sacrificam para um dia 
conseguirem ter um teta sob o qual se abrigarem e 
protegerem sua familia 

Sabedores desse desejo inato no ser humano, 
normalmente os governos oferecem aos cidadãos 
planos especiais de financiamento da casa própria, 
adequados a todos os níveis de renda 

No Brasil, durante vários <mos, tivemos o Ban
co Nacional de Habitação, que a despeito de ter 
sido extinto por se terem verificado na sua adminis-

""!ração atos de improbidade e malversação do di
nheiro público inúmeros benefícios trouxe aó povo 
brasileiro. São milhões aqueles compatriotas que, 
hoje, moram em residências adquiridas com o finan
"ciamento do Sistema Financeiro da Habitação e são 
milhares aqueles que si:nplesmente não teriam onde 
morar se não fossem as facilidades de aquisição 
proporcionadas por esse sistema Após a sua extin
ção. o que se verificou foi um arrefecimento signifi
cativo no processo de edificação de moradias em 
nosso País e um acentuado crescimento do déficit 
habitacional. 

De acordo com levantamento efetuado pela 
Secretaria de Política Urbana, do Ministério do Pla
nejamento e Orçamento, em colaboração com a 
Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte, o déficit 

· habitacional verificado no censo demogrãfico ron~ 
cluído em 1991 era pouco superior a três milhões. 
trezentas e cinqüenta e sete mil moradias, no meio 
urbano, e a um milhão, seiscentas e trinta mil, no 
meio rural. Segundo projeções feitas por essas mes
mas organizações. o déficit global previsto para o 
ano 2000 serà de onze milhões, trezentas e cin
qüenta e duas mil moradias. Isso mostra· que, em 
dez anos, a necessidade nacional de novas habita
ções crescerá cento e vinte e sete por cento, com 
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especial incidência no meio urbano, por causa do 
grande êxodo da população do campo em direção 
às cidades. 

Em razão disso, é urgente que o governo pas
se logo da promessa à prática -e invista pesado na 
construção de novas habitações em nosso país. É 
sabido que essas necessidades são bem maiores no 
Sudeste por aí se localizar a maior parcela da popu
lação brasileira. Gostaria, entretanto, de chamar 
atenção especial do governo para a situação habita
cional nos ex-Territórios Federaisdo Acre, Amapá, 
Rondônia e Roraima. Nesses Estados, a situação 
habitacional começa a preocupar, pois, a cada dia, 
cresce o número de pessoas que moram em habita
ções precárias ou não têm lugar qualquer em que se 
abrigar. A prol iteração de favelas nos arredores de 
Rio Branco, Macapá, Porto Velho e Boa Vista já se 
tomou uma triste e acabrunhante realidade. 

Esses. estados, em particular, necessitam de 
uma atenção especial dos órgãos governamentais 
que cuidam da habitação e do saneamento básico; 
pois é grande a leva de imigrantes que aí chegam, 
atraídos pelo desejo de desbravar uma região em 
muitas coisas ainda virgem, mas, acima de tudo, 
fascinados pela possibilidade de ganharem dinheiro 
farto em pouco tempo. Essas cidades, entretanto, 
não estão preparadas para receber um número tão 
grande de pessoas em tão pouco tempo, pois não 
dispõem de moradias para acolhê-las nem de sa
neamento básico para proporciona(-lhes condições 
satisfatórias de vida. 

Por outro lado, conter essa onda migratória 
para a região não é conveniente para o Brasil. nas. 
circunstancias alUais em que precisa ocupá-la. de 
forma efetiva e racional, nem pertinente quando as 
possibilidades de emprego em outras re!Jiões têm se 
reduzido de forma bastante sensível. .. 

Por isso é que faço público o meu apelo ao Se
nhor Presidente da República para que, ao dar um 
realce maior, no corrente ano, às questões sociais, 
lembre-se de .que a moradia é. um problema sério 
dos Estados da região Norte. Ao Senhor Ministra do 
Planejamento e do Orçamento encareço para que, 
ao elaborar as prioridades dos investimentos em 
moradia e saneamento básico, lembre-se de que 
nesses Estados quase tudo ainda esta por fazer e 
que uma leva muito grande de brasileiros vive aí ex
postos às intempéries, por não ter onde morar. 

Com isso,. tenho certeza de que estará sendo 
dado um passo importante na-sentido de se solucio
nar dois graves problemas que afetam uma parcela 
bem significativa da população que mora nas maio-

res cidades da região Norte do Brasil. Proporcionar
lhe condiçõ.es decentes de moradia e saneamemto 
básico adequado significará dar-lhe condições míni
mas de vida, o que é a grande aspiração de todo ser 
humano. 

Muito obrigado! 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi

dente, Sri'S. e Srs. Senadores, o projeto governa
mental da privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce, pelo que se lê nos jornais, continua na ordem 
do dia dos planos oficiais. No Senado. não temos· 
nenhuma informação correta a respeito do assunto, 
afora os rumores que insistem na execução de tal 
projeto. 

A 18 de setembro do ano passado, ein apar1e 
que tive a honra de introduzir em brilhante disêurso 
do eminente Senador Jáder Barbalho, deixei clara a· 
minha posição em relação ao proce$so de privatiza
ção programado pelo aluai Governo. 

Naquela oportunidade, destaquei a minha inte
gral concordância à tese da privatização, providên
cia que esta sendo acionada em todos os pontos do 
hemisfério, inclusive nos países socialistas. ·. 

O estatismo, pelos motivos que conhecemos, 
exauriu-se como doutrina Se foi importante e neces
sário em certo período histórico das Nações, seu gi
gantismo - uma decorrência natural do processo esta
tizante - passou a constituir sério entrave ao desenvol-· 
vimemo. Desestimulou os empreendedores, esses que 
fabricam o progresso de um País, e investiu o Estado 
em ta~efas que não lhe cumpria executar. 

Contudo, Senhor Presidente, mais uma vez so
breleva-se, no debate de qualquer discussão, aquela 
velha norma que, de autoria desconhecida, passou a 
ser atribuída à sabedoria.põpular, qual seja a de que 
a toda regra corresponde iJma exceção. 

Acredito que a manutenção do aluai status jurí
dico da Companhia Vale do Rio Doce é uma das ex
ceções à regra· que, entre nós, busca aliviar o Eslll.
do do gravíssimo ânus que o sobrecarrega para 
manter empreendimentos que fogem da sua COrnpe'

tência e do seu péssimo e inviável controle gerencial. 
· _ As privatizações são· um mecanismo de reclf

peração das eéonomias cOmbalidas. Não é o que 
acontece com· á Vale do Rio Doce, reconhecida· 
como ulna das maiores empresas mineradoras do 
mundo, líder no setor de produção de minério de ferro 
e uma das mais, eficientes empresas mundiais de m;:. 
neração, transporte ferroviário e operação portuária. 

Empresa rentavel, a Vale· não contribuiu nem 
contribui· para gerar déficif público. Sua divida. aluai 
não ultrapassa dez por çento de seu patnmõnio e, 
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mesmo financiando investimentos de 4 bilhões de 
dólares nos próximos cinco anos, chegará ao ano 
2.000 com endividamente ainda menor. Portanto, 
não está endividada. Gera recursos; -empregos, in
vestimentos, divisas e tecnologia. 

Ainda recentemente, Senhor Presidente, recebi 
nesse sentido, com os dados que acabo de relatar, 
um memorial contend.o a manifestação do Conselho .. 
Federal de J;:conomia e do Fórum· de Presidentes 
dos Conselhos Regionais de Economia, aprovada 
em reunião realizada em Belo Horizonte a 1• de 
março corrente, energicamente contrária à privatiza
ção da Companhia Vale do Rio Doce. 

Lembram os economistas que a Companhia 
Vale do Rio Doce tem sido um importante instrumen
to de promoção do desenvolvimento regional onde 
atua - Minas, Espírito Santo, Maranhão, Pará e ou
tros Estados. Continua a dar lueros e a realizar in
vestimentos, cujos resultados estão à vista na pros
pecção de novas jazidas de ouro, no Pará, e de fer
ro, em Mato Grosso. 

A Vale, por outro lado, já vem .democratizando 
seu capital, tendo os Fundos de Pensão, nos dias 
correntes, cerca de 20% das suas ações. 

O Fórum de Presidentes dos Conselhos Regio
nais de Economia vai mais longe com a seguinte hi
pótese: se a Vale foSSe vendida por 10,5 bilhões de · 
dólares -segundo a melhor avaliação até agora feita 
por consultarias -, essa quantia corresponderia a 
oito meses de juros da dívida interná. Portanto, não 
será pela privatização dessa grande Companhia que 
aiiviaremos as dívidas brasileiras. 

Acho oportuno lembrar aqui, nesta oportunida
de, a carta que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, a 14 de setembro de 1995, encaminhou ao 
nobre Líder do PMDB, Senador Jáder Barbalho, e 
lida desta tribuna com os seus argumentos favorá
veis à privatização da Vale do Rio Doce. 

As razões apresentadas por Sua Excelência 
são natüral mente respeitáveis e demonstram a sua 
constante preocupação na busca das melhores solu
ções para õs graves problemas nacionais. 

Nessa carta, que consta de nossos Anais, o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, referindo
se à Companhia Vale do Rio Doce, enfatiza que lhe 
parece mais sensato "deixar que os estudos avan
cem até o ponto em que o J;:xecutivo e o Senado 
possam se debruçar sobre uma proposta de modelo 
de privatização claramente definida". 

É exatemente isto o que pretendemos, o que 
achamos realmente o mais sensato: que debruce
mos, o Executivo e o Senado, sobre o assunto, estu-

dando sere11amente, com objetividade,. o pretendido 
modelo de privatização da Vale do Rio Doce. 

O que não desejamos é que uma empresa 
como a Vale - um importantíssimo instrumento de 
promoção do desenvolvimento regional - cujo patri
mónio mineral é incomensurável, seja submetida a 
uma privatização aÇodada que contrarie os interes
ses nacionais. 

Sendo. uma empresa estatal e, portanto, cons- ·· 
!ruída com o esforçó da sociedade brasileira, de resLJI. 
tados altamente satisfatórios, ela merece !lSSe .esi!Jdo 
profundo, do qUal participem os Senhores Senaâores, 
sugerido pelo próprio Chefe do Executivo. 

Esta a expectativa que acredito se efetive an
tes de qualquer decisão que altere os estatutos da 

· Companhia Vale do Rio Doce. 
MuitO obrigado. 
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO) ·Sr. Presiden

te, Sras. e Srs. Senadores, pesquisa recentemente 
realizada pelo IBOPE, por encomenda da Federação 
Nacional das Empresas de-Seguros Privados e ae 
Capitalização Fenaseg, demonstrou que as compa
nhias seguradoras têm péssima reputação junto à 
população brasileira Os resultados, divulgados pelo 
jornal Gazeta Mercantil, em sua edição de 16 a 18 
do mês passado, revelam que o brasileiro considera 
o seguro muito caro e o atendimento ruim; e a con
clusão que se tira a partir dos resultados, ainda de 
acordo com o periódico, é que "as seguradoras vão 
ter muito trabalho neste ano para reverter a imagem 
criada nos últimos cinqüenta anos". 

De minha parte, Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Senadores, acredito que as seguradoras 
terão mais trabalho do que sugere a Gazeta Mercan
til, pois não se trata de reverter uma imagem conso
lideda ao longo desse tempo, mas de mudar as ati
tudes em relação ao consumidor. Em outros termos, 
trata-se de abandonar velhos hábitos, arraigados ao 
longo de décadas- e amparados por uma legislação 
arcaica que, privilegiando o detentor do capital e o 
prestador dos serviços, permitia ignorar os direilos 
dos consumidores. 

Hoje, Senhor Presidente, os tempos são ou
tros. O Código de Defesa do Consumidor, embora 
vigendo há apenas cinco anos, e a ainda incipiente 
competição no setor, historicamente acomodado, si
nalizam para uma era de melhores serviços a preços 
mais justos. A esses fatores vai-se juntar em breve, 
sem dúvida, a quebra do monopólio do resseguro, 
conforme prevê emenda constitucional já aprovada 
em dois turnos pela Câmara dos Deputados, e agora 
prestes a ser votada nesta Casa Legislativa 
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Vottemos, entretanto, à matéria já aludida, da 
Gazeta Mercantil, para saber qual é a imagem que o 
brasileiro faz do seguro privado e das companhias 
seguradoras. 

A reportagem destaca, inicialmente, que o se- · · 
guro é visto como um mal necessário por mais de 
50% dos 1.500 entrevistados em todo o território na
cional. Quanto às seguradoras, 66% das pessoas 
ouvidas acreditam que "na hora de pagar, elas sem
pre criam dificuldades ou tentam pagar menos do 
que deveriam"; e 56% afirmaram que "as empresas 
de seguro são muito burocráticas, por isso é melhor 
não ter seguro de nada". · 

Apesar desses conceitos, Senhor Presidente, o 
ano de 1995 foi extraordinariamente bom para o se
ter o que toma ainda mais oportuna a discussão em · 
tela, vez que as empresas seguradoras, doravante, 
vão atuar num esquema de maior competitividade, 
quer pelo faturamento, quer pela abertura econàmi
ca. O mercado segurador cresceu, no ano passado, 
mais de 25%, conforme cálculos do colunista Geor
ge Vida r, em O GJobo, edição de 25 de dezembro. 

A Fenaseg tem outros números: o mercado te
ria crescido em torno de 12% em relação a 1994. O 
fato é que as mais de cem companhias que aluam 
no setor estimam ter encerrado 1995 com um !atura
menta de 14 oilhões de reais, equivalentes .a 2,6% 
do Produto Interno Bruto. Reportagem de O Estado 
de S. Paulo, datada de 26 de janeiro último, dá con
ta de que o setor vive dias agitados: em função dos 
resultados obtidos desde a implantação do Plano 
Real, e também da expectativa de quebra do mono
pólio do resseguro hoje, privilégio do Instituto de 
Resseguros do Brasil. 

Calculam, os dirigentes das companhias segu
radoras, que o mercado pode· vir a representar 6% 
do PIB nos próximos dez anos,. o que eqüivaleria a 
33 bilhões de reais, considerando-se um PIB de 550 
bilhões. A previsão pode ser otimista, mas não che
ga a ser um devaneio, se lembrarmos que nos Esta
dos Unidos a participação dos seguros no Produto 
Interno Bruto é de aproximadamente 1 0%. 

Fundamentalmente, o desempenho do mer
cado segurador foi impulsionado pelo êxito do Pla
no Real vale dizer, moeda estável e inflação bai
xa. Antes disso, porém, a transformação no setor já 
se operava, com a desregulamentação, confonme 
destaca a:nda a citada reportagem de O Estado de 
S. Paulo. "Em-1993 lembra o periódico o Governo 
acabou com a carta patente e, logo em seguida, 
deu liberdade às empresas de fixarem suas pró
prias tarifas". 

:__vive o setor de seguros, portanto, dias de mui
ta.expectativa, que tende a aumentar se consic:lerar
mos que o monopólio do resseguro está C:Om os dias . 
contados, despertando o interesse de muitas empre
sas resseguradoras estrangeiras. A desestatização 
do resseguro, que estaremos apreciando brevemen
te neste Plenário, além de provocar transformações 
no mercado, irá facilitar a integração do setor no 
Mercosul. 

Resta ainda saber se a tendência de cresci
mento que se vem observando poderá ser mantida. 
Márcio Coriolano, economista e titular da Superin
tendência de Seguros Privados, questiona: 

"Muito bem, o mercado de seguros 
cresceu, mas será ·que esse crescimento é 
sustentável na ausência de alterações nas 
práticas e na estrutur!l do mercado?" 

Be mesmo responde: 

"Parece que não, pois a estabilidade 
económica trouxe o preenchimento do lapso 
de uma parcela de consumidores potenciais, 
enquanto outra, maior. aguarda preços mais 
baixos, relacionãdos a produtos adequados 
às suas necessidades especificas e capaci- · 
dade de renda". 

A questão revela ainda outros aspectos abor- · 
dados por Coriolano: 

"( ... ) É forçoso reconhecer que as em
presas seguradoras brasileiras apresentam 
elevado grau de capitalização. Por outro 
lado, em vista da falta de maior exposição à 
concorrência, os seus custos de administra
ção e comercialização estão entre os mais 
altos do mundo, contribuindo para encarecer 
o seu produto. Ou seja, é possível reduzir 

· custos de funcionamento, reduzir o custo 
Brasil do seguro, de modo a ampliar o aces
so a essa proteção". · _ ~ 

A observação de Coriolano é respalda
da por numerosos estudiosos. As segurado
ras brasileiras, durante décadas, permane
ceram "deitadas eternamente em berço es
plêndido", protegidas por uma legislação 
que fazia do mercado de seguros um verda
deiro "cartório". 

Da mesma forma vinha-se comportando o Insti
tuto de Resseguros do Brasil, que, amparado num 
monopólio que já dura 50 anos, não se preocupo• 
com a eficiência e com a contenção de gastos. S 
despesa administrativa supera 50% de sua rece 
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enquanto a mesma rubrica nas resseguradoras in
ternacionais situa-se entre 6 e J 5%. Esse fato é 
tão palpável que se pode medir ainda em meio ao 
processo de enxugamento e de racionalização ad
ministrativa por que o Instituto vem passando: de 
um prejuízo de 133 milh5es de reais, em 1994, o 
IRS saltou para um lucro de 36,4 milhões no ano 
passado. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, o mercado de seguros precisa revitalizar
se e crescer, no mesmo contexto de crescimento 
económico e de dinamização da economia brasi
leira. Para que isso ocorra, no entanto, precisam 
as entidades como o IRS e a SUSEP, e as compa
nhias seguradoras, perseguir com tenacidade a 
eficiência, o baixo custo, o padrão de qualidade e, 
principalmente, o respeito do consumidor. Só as
sim o mercado segurador se tornará confiável; só 
assim sustentará os resultados obtidos nos últimos 
dois anos; só assim poderá liyrar-se da péssima 
reputação revelada pela pesquisa e vir a desfrutar 
de um novo conceito junto ao consumidor e ao povo 
brasileiro. 

Muito obrigado! 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) " Sr. 

Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores. entre as 15 ho- . 
ras e 21 minutos e 15 horas e 28 minutos do último 
dia 24 de fevereiro foram derrubados pela Força Aé
rea Cubana, nas proximidades de, Havana, dois 
aviões tipo Cessna, que ·levantaram vôo do aeropor
to de Opalocka, na Flórida. Eles foram advertidos di
versas vezes, pelo controle de aviação cubano, de 
que haviam invadido o espaço aéreo daquele país. 
Responderam aos avisàs afirmando que estavam 
cientes de que não poderiam voar naquela área, 
mas, ainda assim, o fariam. 

Invasão semelhante ocorreu no dia 13 de ju
lho de 1995. Recentemente, nos dias 9 e 13 de ja
neiro, ocorreu a mesma coisa O objetivo do so
brevõo dos aviões .norte-americanos sempre foi o 
de lançar panfletos sobre Cuba, e·m especial sobre 
Havana, conclamancjo o povo a. se rebelar contça o 
governo ou empenhar-se em fugir da ilha Todas 
essas invasões do espaço aéreo foram monitora-

- das pelo governo cubano, que fez os avisos ne
cessários e tornou claro que a sua paciência esta
va chegando ao fim. 

No dia 24 de fevereiro, aconteceu o desastre. 
Aviões da Força Aérea Cubana demubaram dois 
aviões e deixaram que o terceiro, uma espécie de lí
der que estava fora das águas territoriais daquele 
país, retomasse em segurança à sua base. Esses 

grupos, que se dizem solidários com os cubanos, 
são, em verdade, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Senadores, agentes infiltrados que preten
dem desestabilizar o poder politico naquele pais. 

. Alguns deles, além de panfletos, tentam contra
bandear armas, munições, explosivos e até co
mandos terroristas para cometer atas de violência 
em Cuba 

Nenhum governo pode assistir à ·invasão do 
espaço aéreo de seu pais sem reagir. Os cubanos ti
veram a calma e a tranqüilidade de fazer todas as 
advertências possíveis aos invasores. Dialogaram 
com os pilotos, que, claramente, estavam provocan
do uma reação violenta. Todos foram advertidos de 
que deveriam sair daquela área; E não sai rari1. Eles 
queriam provocar o incidente internacional. Conse
guiram. A reação do governo dos Estados Unidos foi 
inteiramente desproporcional ao fato. 

O presidente Bill Clinton sancionou a lei Helms
Burton, à qual dispõe que qualquer pessoa, de quai
quer nacionalidade, que fizer negócios com Cuba 
estará proibida de entrar nos Estados Unidos. É uma 
lei violentíssima, ironicamente chamada de Lei da Li
berdade, que interfere na vida dos cidadãos de todo 
o mundo, norte-americanos ou não. O brasileiro que 
estiver realizando algum tipo de comércio coní os 
cubanos estará sendo afetado pela decisão do presi
dente dos Estados Unidos. 

É significativo, nesse contexto, que o presiden
te da Fundação Cubano-Americana, Jorge Mas, te

. nha comemorado a adoção dessa lei. "Tenho uma 
mensagem para o Senhor Castro: adeus Fidel", dis~ 
se o Senador Norte-Americano Jesse Helms. Enfim, 
os grupos mais radicais entre os exilados cubanos 
celebraram o acordo entre a Casa Branca e o Con
gresso para que entre em vigor essa legislação, das
finada a acabar com os investimentos- externos em 
Cuba e com o regime de Fidel Castro. 

Poucas vezes ocorreu, em tempos recentes, 
tamanha intervenção na política interna de um pais. 
O governo de Cuba tem a obrigação de defender 
seus cidadãos e seu espaço aéreo. Ele foi agredido 
por aviões de uma suposta entidade filantrópica, que 
esconde; sob esse rótulo, suas reais atividades poli-

. ticas, orientadas no sentido de perturbar a vida na 
ilha Os cubanos estão resistindo com invejável for
ça e determinação a todas as provocações que têm 
sido feitas e a todos os problemas que lhes aconte
ceram nos últimos anos. 

Depois que a União Soviética se extinguiu e os 
países do leste-europeu abandonaram o regime co
munista, Cuba, apesar de todos os problemas, conti-
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nuou viva e permaneceu dentro dos ideais de seu 
povo e de seu comandante supremo, Fidel Castro. 
É um povo determinado, sério e trabalhador. A 
cem milhas das costas da Flórida, apesar das pro
vocações, das transmissões de propaganda norte
americana por rádio e televisão e da presença de 
tropas na base de Guantânamo, o povo cubano re-
siste. _ 

O embargo econõmico que os Estados Unidos 
impuseram a Cuba há décadas não oónseguiu aca
bar com o regime, nem tirar Fidel Castro do poder. 
Aumentar o nível de arrocho econõmico, envolvendo 
terceiros países sem consultá~os, constitui um grave 
erro diplomático. Pafses, como o Brasil, que já se 
manifestaram contra o embargo econômico a Cuba, 
não podem aceitar passivamente que seus cidadãos 
sejam colocados sob a égide da legislação norte
americana 

Em verdade, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Senadores, a diplomacia brasileira deve 
condenar, de forma veemente, essa absurda lei 
Helms-Burton, que coloca o mundo inteiro sob o 
controle do Congresso dos Estados Unidos. É, tam-
bém, o momento de apresentar solidariedade ao 
povo cubano, que estâ passando por dificuldades e 
provações, todas elas criadas, · artificialmenta, pelo 
governo de Washington. 

Mu!to obrigado. _ _ 
O SR. PRESIDENTE [Júlio Campos) - Nada 

mais havendo a tratar, declaro encerrtlda a presente 
sessão, convocando sessão ordinária, não delibera
tiva, pâra a segunda-feira próxima. 
________ O Sf!.PREªlºI:NTE (Júlio Campos) -Está en
cerrada a sessão. -- -- -- - - -

(Levanta-se a sessão à.!? 12h28min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELA 
sENADORA MARINA SILVA, NA SESSÃO 
DE 20,3-96, QUE SE REPUBLICA A PEDI
DO DA PARLAMENTAR: 

A S,.. Marina Silva - Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE [Romero Jucá) - Tem a 
palavra a Senadora Marina Silva, por cinco minutos, 
para uma breve comunicação. • 

A SRA. MARINA SILVA [PT-AC. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão'da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs._ Senadores, quero fazer um 
registre e, a exemplo do que fez o nobre Senador 
que no momento estâ dirigindo os trabalhos da 

Casa, Senador Romero Jucá, lamentar por usar esta 
tdbuna para tratar de assuntos particulares. Infeliz
mente, não são particulares, porque dizem respeito 
a um Estado que faz parte da Federação e, ainda 
mais, quando esse Estado, inúmeras vezes, tem 
causado constrangimentos não só a sua popula

·ção, mas à população do País inteiro, com os suces
sivos escândalos em que está envolvido o governa
dor Orleir Cameli. 

Ontem, falei desta tribuna que os assassinos 
de Chico Mendes estariam negociando sua rendição 
junto à Justiça acreana, com as autoridades poli
ciais, já que estão prevendo que, ao prescrever o 
crime de Umuarama, podem gozar de liberdade con- .
dicional. Este é um assunto bastante grave. 

No dia 5 de março, ocorreu uma audiência en
tre o governador do EStado do Acre, Sr. Orleir Ca
meli, e mais seis srs. deputados federais de sua 
base de sustentação aqui no Congresso. -

Qualquer pessoa de bom-senso que imagina 
uma audiência entre o governador de um Estado 
com problemas muito grandes, como é o caso do 
Acre, e o Presidente da República, de pronto iria su
por que S. Ex.ã foi pedir reforço policial para prender 
os assassinos_de Chico Mendes. antes que a Justiça 
se desmoralize por completo; ou teria ido pedir apoio 
para a saúde, que hoje está abandonada, fazendo 
co-m que em alguns municípios se tenha apenas um 
médico para 30 mil habitantes, sem as mínimas con
dições de funcionamento; ou o governador teria ido · 
pedir recursos para a ãrea de educação, cuja situa
ção é semelhante; ou teria ido pedir ao Presidente 
tia Repúbiica ajuda pãrã õS Sêiingueiros qoo estão 
abandonados nos altos rios e na floresta, vendendo 
um quilo de borracha por R$0,60 e comprando um 
quilo de sal por quatro quilos de borracha, numa si
tuação de completa miséria, até mesmo sem roupa, 
como foi denunciado para o Presidente do lbama, 
quando esteve no Estado do Acre, a meu convite, 
mais precisamenta no Município de Assis Brasil; ou, 
ainda, o governador, quem sabe, teria ido ao Presi
dente da República pedir que o Ministério do Meio 
Ambiente e o lbama se empenhassem com o devido 
rigor, antecipando-se às queimadas que, sabemos, 
virão a partir de agosto e setembro, numa quantida
de assombrosa, fazendo com que todos os ·anos se 
tenha uma camada de fumaça de três mil metros de 
espessura; ou poderia ter ido pedir recursos para as 
estradas, o que parece ser a "bandeira um" de seu 
governo, pois, inclusive, tira dinheiro da educação, 
da saúde, do fum;ionalismo·públioo, de onde pode, 
para fazer a estrada de qualquer forma, como vem 
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fazendo; ou, ainda, poderiã essa' pessoa de bom
senso pensar que teria ido pedir recursos para um 
programa de geração de emprego e renda num Es
tado cujo maior empregador é o governo, que vai 
demitir cinco mil pessoas - inclusive já deu início a 
um processo de demissão. E demissão no Acre sig
nifica o caos porque as pessoas não-têm outra alter
nativa, não existem indústrias e o extrativlsmo está 
falido -; ou, por fim, poderia ter ido pedir ajuda a 
um programa ousado de geração de emprego e 
renda. . 

Mas não foi para fàzer nenhuma dessas rei
vindicações que o governador foi ao Presidente da 
República. O governador do Acre foi fazer um apelo 
a Fernando Henrique Cardoso no sentido de que 
afrouxe a fiscalização e afaste o atual Procurador da 
República. Esta é a manchete do principal jornal de 
circulação no Estado do Acre, a Gazeta do Acre, no 
dia 15 de março: 

Governador pede a Fernando Henrique 
que mande afrouxar fiscalização e afastar o 
Procurador da República. 

É a seguinte a matéria: 
O desespero e o medo de prejuízos 

pessoais e familiares e o receio de conse
qüências políticas indesejáveis levou o Go
vernador Orleir Cameli a procurar na sema
na passada, em Bras!lia, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso e .a· i/ice--Marco 
Maciel e toda cúpula nacional do PFL para 
pedir que a Receita Federal afrouxe a fiscali
zação que há al_guns meses vem fazendo 
nas empresas de sua família. A solicitação 
do governador foi extensiva também à ação 
da Procuradoria da República no Acre, rep
resentada pelo procurador Luiz Francisco, 
cujo afastamento do estado também foi pe
dido ao Presidenta. 

Os pedidos de Orleir Cameli foram fei
tos durante a audiência que manteve com o 
presidente da República no último dia 5, no 
Palácio do -Planalto, onde o governador se 
fez acompanhar de cinco deputados fede
rais. 

Segundo revelaram em Brasflia fontes 
do Palácio do Planalto, há alguns meses, 
fiscais e auditores da Receita se encontram 
dentro das empresas do governador e de al
guns empresários à cata de sonegação fis
cal e outras irregularidades perante o fisco, 
<!_enunciadas pela oposição acreana junto à 
Procuradoria-Geral da República 

Inclusive, o Senador Nabor Júnior foi autor de 
uma dessas denúncias, que obrigou a Receita Fede
ral a investigar a sonegação que era praticada pelo 
governador Orleir Cameli, através de suas empresas 
Marrnude Cameli. 

A justifical[va para a sua vinda a Brasília foi a 
de que viria tratar do assunto estradas, a mesma ve
lha história. 

Prossigo na leitura da reportagem: 
Também a pedido de Brasília, segun

do as mesmas fontes palacianas, tanto o 
governador como os empresários passa
ram a ser fiscalizados de perto pela Polícia 
Federal. 

Em vez de tratar de estradas, como 
chegou a ser ventilado na imprensa local, o 
govemadcr Orleir Cameli usou o tempo da 
audiência com o presidente Fernando Henri
que para pedir que interferisse junto à Re
ceita Federal e à Procuradoria-Geral da Re
pública no sentido de "maneira~· com as in
vestigações que vêm sendo feitas tanto em 
nível de governo como nas empresas do 
grupo Marmude Cameli. 

Na conversa com Fernando Henrique, 
Orleir Cameli cheg0_1J até a apelar para o for
te argumento político de que, se o Governo 
não afrouxasse a fiscalização da Receita e 
da Procuradoria-Geral da República, os seis 
deputados federais que o apóiam em Brasí
lia passariam a votar contra o Governo já a 
partir da reforma constitucional da Previdên
cia Social, que começaria a ser votada na
quela semana. _ 

Acho um absurdo, uma afronta um governador 
de um Estado com problemas como esses que aca
bei de elencar ir ao Presidente da República utilizar 
do pouco tempo que Sua Excelência tem para tratar 
de problemas de sonegação de impostos de sua 
empresa 

Espero que isto que está sendo dito aqui no 
jornal não seja .verdade. Neste caso, penso que, 
sendo o Presidente um intelectual respeitado e de 
bom-senso, a sua resposta deveria ser mafs contun
dente, não admitindo nem esse tipo de pedido. Mas 
o que diz o jornal é que o Presidente respondeu da 
seguinte forma - e já estou mandando ofício com a 
cópia dessa matéria para o Procurador-Geral da Re
pública, Geraldo Brindeiro: 

O Presidente explicou ao Governador 
que dentro da Receita Federal, a exemplo 
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do que ocorre _na maioria dos órgãos fede
rais, existe "gente de esquerda", que faz 
questão de exercer patrulhamentos e de le
var suas funções ao pé da letra. 

Ou seja, utilizar a lei com todos, inde
pendentemente da posição que ocupam. Lamento 
muito se o Presidente tiver realmente dito isso. Es
pero, com sinceridade, que Sua Exéelência tenha 
dito peremptoriamente que não pode, de maneira al
guma, fazer com que o Fisco faça vista grossa para 
as irregularidades, ainda mais quando isso estã sen'
do colocado em negociação para aprovar as refor
mas. As reformas irão tratar também da questão da 
reforma tributãria. 

Ora, essa bancada de sustentação que irá 
aprovar um projeto de modernização da reforma tri
butãria neste País está tentando negociar para que 
o Governo brasileiro não faça o que é deller da Jus
tiça: fiscalizar as empresas Marmude Cameli e seus 
aliados. • 

No que se refere ao afastamento do Procura
dor da República do Estado do Acre, o Sr. Luiz Fran
cisco, o Presidente, realmenta, deu uma resposta 
que, por uma questão de ética, desejo registrar: dis
se que nada poderia fazer; que a Procuradoria era 
autônoma; que ele, enquanto constituinte, lutou para 
que houvesse essa autonomia; que ela é um poder 
independente e que tem que fazer aquilo que deve 
ser feito. 

Essa resposta de que nada poderia fazer por
que o Fisco tem funcionários de esquerda que não 
deixam facilitar as coisas, espero profundamente 
que o Presidente não tenha dado. 

Quero deixar o meu apelo para que as autori
dades fiScais deste País façam o que já estão fazen
do no Acre: obrigar o Sr. Orleif Cameli, que dizem 
que é um dos homens mais ricos do Estado do Acre, 
a fazer aquilo que a lei obriga, que é pagar correta-
mente os seus impostos. · 

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE 
REFERE A SENADORA MARINA SILVA 
EM SEV PRONUNCIAMENTO: 

OFGSMS.61/96 .. 

Brasília, 20 de março de 1996 . 
Exrrl' Sr. 
Dr. Geraldo Brindeiro 
MO. Procurador-Geral da República 
Brasília- DF · 

Senhor Procurador-Geral, 
Encaminho cópia da notícia veiculada pelo jor

nal A Gazeta, de Rio Branco, na edição de 15 de 

março, segundo a qual o Governador do Estado do 
Acre, Orleir Messias Cameli, teria em audiência eom 
o Presidente da República, pedido pera que inter
cedesse junto a Receita Federal, para afrouxar a 
fiscalização que há alguns meses o referido órgão 
vem fazendo nas empresas de família, bem como, 
pedido afastamento do Estado do Procurador da Re
pública no Estado do Acre, Dr. Luiz Francisco Fer
nandes de Souza 

Atenciosamente, Senadora Marina Silva. 

CAM EU APELA A FHC 

Governador pede a Fernando Henrique 
que mande atroux.ar fiscalização 

e afastar o procurador 

Brasília {Do Correspondente) - O desespero e 
o medo de prejuízos pessoais e familiares e o receio 
de conseqüências políticas indesejáveis levou o Go
vernador Orleir Cameli a procurar, na semana pas
sada, em Brasilia, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, ·o Vice Marco Maciel e toda cúpula nacio
nal do PFL para pedir que a Receita Federãl afrouxe 
a fiscalização que há alguns meses vem fazendo 
nas empresas de sua família. A solicitação do gover
nador foi extensiva também a ação da Procuradoria 
da República no Acre, representada pelo Procurador 
Luiz Francisco, cujo afastamento do Estado também 
foi pedido ao Presidente. 

Os pedidos de Orleir Cameli foram feitos du
rante a audiência que manteve com o f'residente da 
República no último dia 5, no Palácio do Planalto, 
onde o Governador se fez acompanhar de cinco de
putados federais. 

Segundo revelaram em Brasma fontes do Pa
lácio do Planalto, há alguns meses, fiscais e audi
tores da Receita se encontram dentro das empre
sas do governador e de alguns empresários à cata 
de sonegação fiscal e outras irregularicfades pe
rante o fisco, denunciadas pela oposição acreana 
junto à Procuradoria Geral da República Também 
a pedido de Brasflia, segundo as mesmas fontes 
palacianas, tanto o governador como os empresá
rios passaram a ser fiscalizados de perto pela Po
lícia Federal. 

Em vez de tratar de estradas, como chegou a 
ser ventilado pela imprensa local, o governador 
Orleir Cameli usou o tempo da audiólncia com o 
Presidente Fernando Henrique para pedir que in
terferisse_junto à Receita e a Procuradoria G?ral 
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da República no sentido de maneirar com as in
vestigações qüe -vêm sendo feitas tanto a nível 
do governo como nas empresas do grupo Marmu
deCameli. 

Na conversa com_Fernando Henrique, Orleir 
Cameli chegou até a apelar para o forte argumen
to político de que, se governo não afrouxasse a 
fiscalização da Receita e da Procuradoria Geral da 
República, os seis deputados federais que o 
apoiam em Brasília passariam a votar contra o go
verno já a partir da reforma constitucional da Pre
vidência Social, que começaria a ser votada na
quela semana. 

O governador manifestou ao Presidente sua 
preocupação com o duplo prejuízo que poderá ter 
caso as investigações da Receita e da Procurado
ria Geral da República sigam em frente: um gran
de financeiro em suas empresas e a elaboração 
de mais provas contundentes, além das que o Pro
curador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, já 
possui, que poderão ser usadas junto ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e pelos partidos de opo
sição do Acre para fazer avançar o pedido de.im
peachment aberto contra ele no estado. 

Surpreso com as revelações e o pedido feito 
pelo governo, o Presidente Fernando Henrique, 
segundo informaram as mesmas fontes plllacia
nas, saiu-se no mais elevado estilo tucano de con
ciliação, não dizendo nem sim e nem não, mas 
apenas ponderando. O Presidente explicou ao go
vernador que dentro da Receita Federal, a exem
plo do que ocorre na maioria dos órgãos federais, 
existe gente de esquerda, que faz questão de 
exercer patrulhamento e de levar suas· funções ao 
pé da letra .. 

Quanto à Procuradoria-Geral da República,. 
Fernando Henrique lembrou ao governador que, 
perante a Constituição, essa instituiÇão tem auto
nomia e o dever de investigar qualquer tipo de irre
gularidade, constituindo-se numa espécie de quar
to poder no país. Em claro estilo vaselina, FHC 
lembrou que ele mesmo, enquanto constituinte de 
1988, foi o responsável pelo estabelecimento da au
tonomia da Procuradoria-Geral da República Neste 
ponto, chegou a lembrar que constituintes do Acre 
também fizeram o mesmo. 

Para confortar ainda mais o governador, o Pre
sidente Fernando Henrique fez questão de lembrar 
que ele mesmo, enquanto Presidente, foi vítima de 
desvios de comportamento por parte do funcionalis
mo público. FHC referia-se ao episódio da pasta cor 

_ de rosa - aquela que apontava ministros, deputados 
e senadores como receptores de doações de cam
panha por parte do falido banco Econômico :... que, 
segundo informou o Presidente, foi entregue ao Su
premo Tribunal Federal diretamente_por um delega
do da Polícia Faderal, que não respeitou a hierar
quia do serviço público. 

Ao final da audiência, o Presidente deixou no 
ar a resposta para o pedido do governador, que 
adiante da dúvida, pediu aos seis deputados que 
continuassem votando a favor do governo, o que de 
fato ocorreu na semana passada, quando votaram 
sim ao substitutivo do governo para a Previdência, 
que, mesmo assim, foi derrotado na Càmara dos 
Deputados. 

O temor da continuidade das fiscalizações e a 
ameaça ao governo de que os seis deputados fedec 
rais que o apóiam votariam contra o projeto da Pre
vidência foram repetidos na íntegra pelo Governador 
Orleir Cameli nas audiências que ele manteve na se
mana anterior com o Vice-Presidente, Marco Maciel, 
o Presidente da Câmara, Luís Eduardo Magalhães, 
e o líder do PFL na Câmara, Deputado lnocéncio 
Oliveira. 

DEPUTADOS ACHAM QUE SÃO USADOS 

A tática política usada pelo governador Ondr 
Cameli para pressionar o governo federal e afrouxar 
as investigações sobre seu governo e suas empre
sas não foi bem aceita pelos deputados federais que 
o apóiam hoje em Brasília Esses deputados mostra
ram-se contrariados ao perceberem, nos últimos 
dias, que estão sendo usados politicamente não 
para defender os interesses maiores do estado, mas 
os interesses comerciais do governador e de alguns 
de seus amigos. 

Eles consideram, por exemplo, que o gover
nador está extrapolando ao colocar seus interes
ses acima dos interesses . do estado. Depois de 
acordarem para a tática obsessiva do governador, 
os deputados passaram a conversar muito entre si 
e, atualmente, a maioria deles está disposta a re- · 
ver sua posição de apoiar o governador na capital 
federal. A não ser que o governador volte a defen
der em Brasflia os reais interesses da população 
acreana. Os deputados que apóiam o governador 
são: Osmir Lima, Ronivon Santiago, João Maia e, 
Célia Mendes, do PFL, Carlos Airton, do PPB, e Zila 
Bezerra, do PMDB. 
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SUMARIO DA ATA DA 25' SES~O DELffiERA TIVA ORDINARIA, 
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 1996. 
(Publicaja n!l DSF, "e 22 de março de 1996) 

RETIFICAÇÕES 
Na pagina n° 4654, 2' coluna, item 3.2.4 - Reque.rimentos, ementa do 

Requerimento n° 264, de 1996, 
Onde se lê: 

.... o jornal A Província do Pará, de Belém/PA, que em 25 de março comemora 
120 anos de fundação. 

Leia-se 
.... o jornal A Província do Pará, de Belém/PA, que em 27 de março comemora 

120 anos de fundação. 
Na página 4654, 2" coluna, item 3.2.6 - Leitura de prójeto, 

Onde se lê: 
Projeto de Lei do Senado no 49, de autoria do Senador Ney Suassuna, .... 

Leia-se · 

Projeto de Lei do Senado n° 49, de 1996, de autoria do Senador Ney Suassuna, 

ATA DA 25• SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DR1996 

(Publicada no Diário do Senado Federal, de 22 de março de 
1996) 

RETIFICAÇQES . 
Na página 04669, 2" coluna. na data do Requerimento N° 264, de 1996, 

Onde se lê: 

·-- BrasíliaJ!lF, 21 de março de 1996 ••• 

Leia-se: 
._.Sala das Sessões, .21 de março de 1996 ... 

······························································································ 
Na página 04729, 1" coluna, na ementa do Projeto de Re;;;~;~:··~:·;;· 
de 1996, . . . .. ' 

Onde se lê: 
.-.Estado da Paraíba- Paraiban._. 

Leia-se: 

._.Estado da Paraíba· PARAIBAN ..• 

............................................. ·································································•······· - . 
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Ata da 27ªSessão Não Deliberativa, 
em 25 de março de 1996 

2" Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Odacir Soares e N€!Y Suassuna 

(Inicia-se a sessão às 14h30min.} 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos Ira' 
balhos. 

O 1" Secretário em exercício, Sr. Ney Suassu
na, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

NQ 286196, de 20 de março do corrente, do Mi
nistro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República, encaminhando informações referentes 
ao Requerimento ~ 5, de 1996, do Senador Eduar
do Suplicy. 

As informações encontram-se à dispo
sição do requerente na Secretaria-Geral da 
Mesa 

OFfCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 
NQ 125/96, de 8 de março do corrente, do Mi

nistro da Administração Federal e Reforma do Esta
do, referente ao Requerimento n"- 31, de 1996, de in
formações, do Senador João França 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao· requerente. . -

O requerimento vai ao Arquivo. 

·PARECERES 

PARECER W 136, DE 1996 

Da Comissllo de Constituição, Justi
ça e Cidadania, ao Projeto de Lei do Se
nado n" 73, de 1995, de autoria do Sena
dor Eduardo Suplicy, que modifiça o § 1" 
do art 74 do Código Penal para incluir na 
competência do Tribunal do Júri o julga
mento de crimes contra a Administração 
Pública, o Sistema Financeiro Nacional, a 
Seguridade Social e a Ordem Tributária. 

Relator: Senador Ramez Tebet 
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto 

de lei do Senado ~ 73, de 1995, de autoria do Se
nador Eduardo Suplícy, que modifica o § 1 Q do art 
7 4 do Código Penal para incluir na competência do 
Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a Ad
ministração Pública, o Sistema Financeiro Nacional, 
a Seguridade Social e a Ordem Tributária. Foi apre
sentada uma emenda, de autoria do Senador Gér
son Camata, acrescentando, ainda, a competência 
para julgar crimes contra a Economia Popular. 

A Constituição Federal acolhe o Tribunal do 
Júri no inciso XXXVIII do art 5". Conforme a alínea 
d deste dispositivo, esse Tribunal é competen!e para 
julgar os crimes dolosos contra a vida. Esta i::ompe
tência, note-se, não é exclusiva, mas apenas ne6es
sâria: uma lei ordinária pode acrescentar··outras 
competências ao Tribunal do Júri, mas não pode re
tirar-lhe a competência prevista na Constituição. 

O projeto em exame precisamente aumenta 
essa competência, atribuindo ao Tribunal do Júri o 
poder de julgar crimes contra a Administração Públi
ca, o Sistema Financeiro Nacional, a Seguridade So
cial e a Ordem Tributária- e, pela emenda do Sena
dor Gerson Camata, também os crimes contra a 
Economia Popular. 

· É comum entre os juristas nacionais a conde-
nação à instituição do Tribunal do Júri, geralmente 
em razão de sua composição incluir pessoas co
muns, sem formação jurídica; que estariam assim 
mais sujeitas a tomar decisões emotivas e não técni
cas. Apesar dessas vozes em contrârio, o constituin
te manteve o Tribunal do Júri e inscreveu-o entre os 
direitos e garantias individuais. Ele é, portanto, um 
dos instrumentos de que se vale o Estado de Direito 
para preservar a democracia 

Contudo, a pretendida ampliação da competên
cia do Tribunal do Júri poderá acarretar uma série 
de problemas. Inicialmente, considere-se o expressi
vo volume de processos hoje em tramitação na Jus
tiça sobre os crimes mencionados. Sabe-se que já 
não hã juízes que bastem para permitir a celeridade 
desejável dos processos; mas o p(ocedimento- para 
a formação do Tribunal do Júri (Código de Processo 
Penal, arts. 439 a 445) multiplica .várias vezes essa 
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carência, pois cada processo exige a formação de 
um novo Conselho de Sentença. 

De mais a mais, as próprias circunstâncias do 
procedimento do Júri exigem a maior celeridade, 
pois não s.e pode exigir de sete pessoas que pas
sem dias ou meses a serviço da Justiça, com prejuí
zo de suas atividades normais. Assim, o Código de 
Processo Penal determina que a audiência se reali
ze de uma só assentada; chegando à sentença. Mas 

. os crimes de que trata o projeto têm cada_ vez mais 
características eminentemente técnicas. À medida 
que aumenta a complexidade da economia, aumen
ta também a complexidade das práticas - lícitas ou 
ilícitas - que a fazem andar. Como explicar sucinta
_mente, para pessoas sem conhecimento do assunto, 
uma complexa fraude baricâria? Por outro lado, ain
da que se atinja essa concisão, comõ haver certeza 
que uma das partes - Estado ou réu - não foi preju
dicada, ao se omitirem determinadas circunstâncias 
em razão da brevidade? .. 

Essas considerações, em nosso entendi mente, 
inviabilizam a proposta do Senador Eduardo Suplicy. 
Assim, nosso parecer é pela rejeição do Projeto de 
Lei do Senado ~ 73, de 1995, ficando prejudicada a 
Emenda n" 1 , do Senador Gérson Camata. · 

Sala das Comissões, 20 de março de 1996. -
I ris Rezende, Presidente - Ramez Tebet, Relator
José Eduardo Outra .- Jefferson Peres - Bernar
do Cabral - Romeu Tuma - Josaph<,~t Marinho -
Pedro Simon - José Fogaça - R'onaldo Cunha 
Lima- José Bianco- Luiz Alberto. -· 

PARECER W 137, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do 
Senado n• 225, de 1995, de autoria do Se
nador Emandes Amorim, que Acrescen!a 
dispositivos à Lei n• 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, e dá outras providências. 

Relator: Senador José Eduardo Outra 

1 - Relatório 

De autoria do Senador Ernandes Amorim, é 
submetido ao exame desta Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei do Senado· 
~ 225, de 1995, que tem por finalidade determinar 
ao dirigente de órgão público a apuração de irregula
ridade de fato denunciado contra o servidor a ele su
bordinado. 

Segundo o projeto, se for comprovada a veraci
dade do fato denunciado, serão aplicadas as penali
dades previstas em lei. Consta!ada, porém, a invera-

cidade da denúncia, a proposição prevê qÚe deverá 
ser dada divulgação dos resultados do inquérito ad
ministrativo realizado, através dos veículos de comu
nicação disponíveis, bem como representar-se-à ci
vil e criminalmente contra o denunciante, para repa
ração dos danos mórais e materiais cometidos con
tra o denunciado, inclusive com indenização financei
ra Para tantO, estabelece, ainda, que o processo de 
reparação dos danos será através de rito sumário, ca
bendo o dirigente do órgão, em cuja jurisdição ocor
reu a denúncia, tomar as devidas providências para a 
materialização do referido processo de reparação. 

Ao justificar sua iniciativa, o autor aiega: 

"A denúncia por irregularidade pratica
da pelo detentor de cargo ou função pública 
deve ser apurada e, se comprovada, deverá 
motivar a aplicação das penalidades cabí
veis, de acordo com a lei. 

Por outro lado, contrariamente ao que 
ocorre, uma vez verificada a inveracidade da 
denúncia efetuada, o órgão a que pertence 
o denunciado deverá promover repre
sentação civil e criminal contra o denuncian
te, para a reparação dos danos morais e 
materiais do denunciado, inclusive com in-

- denização financeira" 

11- Voto 

Não há dúvida de que o projeto em apreço é 
meritório, pois traz em seu bojo a preocupação não 
só de punir os servidores que tenham cometido in
fração no exercício de seus cargos ou funções, mas 
também reparar os servidores dos danos morais e 
materiais causados por denúncias gratuitas e falsas, 
muitas vezes motivadas por interesses politicas ou 
econômicos ou de qualquer outra natureza. 

Contudo, cabe-nos assinalar que o projeto em 
teia não se coaduna com o precenuado no ar!. 61, § 
12, 11, c , da Constituição Féderal, que atribui unica
mente ao Presidente da República a iniciativa de leis 
que disponham sobre servidores públicos, verbis: 

"Art. 61 - ................................ - .... - ..... .. 
§ 1• São de iniciativa privativa do Pre-

sidente da República as leis que: 
1- ......................................... ---...... .. 
11 - disponham sobre: ......................... .. 
e) servidores públicos da União e Terri-

tórios, seu regirT]e jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria de ci
vis, reforma e transferência de militares para 
a inatividade; 
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Desse modo, em que pese ao mérito da propos~ O SR. PRESIDENTE (Odacír Soares) - Os Ofí-
ção, não hâ como fazê-la prosperar tendo em vista que cios lidos vão à publicação. 
ela contém vício insanável de inconstitu;ionalidade. A Presidência corTUlica ao Plénário que, nos ter-

Pelo exi>osto, opinamos pela rejeição do Proje- mos do art. 91, · §9 3" a 51', do RegirnenJo Interno do 
to de Lei do Senado ng 225, de 1995. Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis 

Sala da Comissão, 20 de março de 1996. -Jris para intel)lOSição de recurso, por um décimo da com-
Rezende, Presidente - José Eduardo Outra, Rela- posição da Casa, para que os Projetas de Lei do Se-
ter- Lúcio Alcllntara- Roberto Requi:ío- Rober- nado r1's 73 e 225, de 1995, cujos pareceres foram 1~ 
to Freire - Romeu Tuma - Bernardo Cabral - Je>- dos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário. 
saphat Marinho - Ney Suassuna - Ronaldo Cu- O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se-
nha Lima- José Bianco- Antônio Carlos Valada- nhor Presidente da República editou a Medida Provi-
res- Pedro Simon -Jefferson Peres. sória ~ 1.367, de 20 de março de 1996, que 'dispõe 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -O ex- sobre a emissao de Notas do Tesouro Nacional 
pediente lido vai à publicação. (NTN) destinadas ao· aumenio de capital do Banco 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. do Brasil SA. e dá outras providências'. 
12 Secretário em exerci cio, Senador Ney Suassuna De acordo com as indicações das lideranças, e 

São lidos os seguintes: 

OF. N" 8/96/CCJ 

Brasília, 20 de março de 1996 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais comunico a V. E# que 
em reunião realizada nesta data, ésta Comissão re
jeitou o Projeto de Lei do Senado n-º 73, de 1995, de 
autoria do Senador Eduardo Suplicy, que Modifica o 
§ 1• do art 7 4 do Código de Processo Penal para in
cluir na competência do Tribunal de Júri o julgamen
to de crimes coritra a Administração Pública, o Siste
ma Financeiro Nacional, a Seguridade Social e a Or-
dem Tributária. ' 

Cordialmente, - Senador lris Rezende, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

OF. N2 009/96/CCJ 

Brasflia, 20 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunicc a V. Ex" que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão re
jeitou o Projeto de Lei do Senado n-º 225, de 1995, 
de autoria do • senador Ernandes Amorim que, 
Acrescenta disp6sitivos à Lei 8.112, de i 1 de de
zembro de 1990 e dá outras providências. 

Cordialmente, Senador lris Rezende, Presi
dente da Comissao de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1 «Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

São lidos os seguintes: 

nos termos dos§§ 49. e SO. do art 2" da Resolução n-º 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Fogaça 
Roberto Requião 

Odacir Soares · 
Vilson KleinObing 

Sérgio Machadei 

Roberto Freire· 

Senadores 

Suplentes 

PMDB. 

Raviano Melo 
Casildo Maldaner 

PFL 

Waldeck Omel<is · 
Joel de Hollanda 

PSD8 

Geraldo Melo 

PPS 

PPB. 

Epitacio Cafeteira Lucidio Portella 

Deputados 
' Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB). 

Abelardo Lupion Vilmar Rocha 
Saulo Queiroz Samey Filho. 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Michel Temer Geddel Vieira Lima 

· Bloco (PPB!PL). 

Anivaldo Vale Márcio Reinaldo Moreira 

PSDB 

Wz Carlos Hauly Veda Crusius. 
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Sérgio Miranda 

PCdoB 

Aldo Rebelo 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto CarvQ!ho 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 25-03-96 - designação da Comissão Mista
Dia 26-03-96 - instalação da Comissão MistaAté 26-
03-96 - prazo para recebimento de etmendas e para 
a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissi
bilidadeAté 04-04-96 - prazo final da,Comissão Mis
taAté 19-04-96- prazo no Congresso Nacional. 

O SI'!. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se
nhor Presidente da Replblica editou a Medida Prov~ 
sória n21.368, de 21 de marÇo de 1996, que "altera os 
art. 4" e 7• da lei n2 8.745, de 09 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre roritratação por tempo deter
minado para atender à necessidade temporária de ex
cepcional interesse públicó; e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4" e 5' do art. 2" .. da Resolu
ção n2 1 /89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulàres 

Carlos Bezerra 
Roberto Reqúíãó 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Sérgio Machado 

RomeuTuma 

Júnia Marise 

Senadores 

Suplentes 

PMDB. 

Ramez Tebet. 
Onofre Quinan · 

PFL 

Francelina Pereira 
· Joel de Hollanda 

PSDB. 

Geraldo Melo 

PSL 

PDT 

Darcy Ribeiro 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Inocêncio Oliveira José Carlos Aleluia 
Pedrinho Abrão Abelardo Lupion 

Bloco (PMDB/PSDiPSUPSC) 

Michel Temer 

Odelmo Leão 

lldemar Kus:'Íier· 

Basco França 

Fernando Gebeira 

Geddel Vieira Uma 

Bloco (PPB/PL) 

.. Gerson Peres 

PSDB 

· · Antônio Carias Pannunzio 

PMN 

PV 

O e acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN, 
fica.estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 25-03-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 26-03-96 -instalação da Comissão Mista 
Até 27'03-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 05-04-96 - prazo final da Comi:SSão Mista. 
Até ~0-04-96 - prazo no Congresso Nacional. 

· O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Presi
dência recebeu, da União Nacional dos .Estudantes e 
da União Brasileira dos Esfudantes Secundaristas, 
manifestação no sentido da instalação da Comissão 
Parla!llentar de Inquérito, criada através do Requeri
mento n2 198, de 1996, destinada a apurar responsabili
dade civil e criminal contra o &isterna financeiro nacional. 

O expediente será anexado ao processado do 
Requerimento o" 198, de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Se
cretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: . 

REQUERIMENTO N' 269, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma regimental, as seguintes 

homenagens pelo falecimento do Empresário Isaac 
Sabbá:. 

a) inserçã:l em ata cte um voto de profundo pesar; 
b) apresentação d~ condolências à família 

Justificação 

O empresário Isaac Benayon Sebbá f1ascido 
em Belém do Pará, foi para Ma naus com 15 anos· de 
idade, onde liderou os negócios na área do setor pri
mário. Viveu a ousadia, o sonho e o pesadelo, como 
o apogeu e o declínio da produção do látex. Seus in-
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vestimentos abrangeram várias áreas e chegaram a 
reunir 41 empresas. Capa da revista norte-america
na Time, na década de 50, que o chamou de O Rei 
da Amazônia, Dr. Isaac Sabbá.transformou-se em 
símbolo de empreendedor de sucesso. Pioneiro no 
processo de industrialização dos produtos extrativos 
da Amazônia. 

Nos últimos dias do governo Vargas, conse
guiu permissão do governo_ federal para refinar a ga
solina ganso azul (produlo peruano). Já no inicio do 
governo Kubitschek, inaugurou a Refinaria de Ma
naus (Capam), que constituiu um dos maiores pas
sos dados na industrialização do Amazonas - que 
teve duas épocas: antes e depois de Isaac Benayon 
Sabbá 

Consolidada a refinaria de Manaus, foram cria
das as indústrias I. B. Sabbá- um conglomerado de 
várias indústrias que visavam dar emprego aos me
ninos carentes dos subúrbios de Manaus .. Depois, 
sempre arrojado, partiu para o amparo ainda maior 
do caboclo do interior, construindo a Fitejuta, com o 
que ·estabeleceu um marco de equilibrio no preço 
daquela fibra do interior do Estado. Depois, criou a 
Distribuidora de Petróleo Sabbá, que abasteceria o 
mercado desde o Acre até o Maranhão. 

Como um dos sujeitos da história amazÔnica, 
Dr. Isaac Sabbá amargou o abandono, tanto quanto 
a própria região; dos governos a partir da década de 

. 60, do setor primário e ajudou, em um novo ciclo, a 
criação da Zona Franca de Manaus, a principal refe
rência econômica da Amazônia Ocidental hoje. 

O Estado o considerou Benemé-rito do Amazo
nas. O Governo Federal a ele outorgou várias co
mendas, pelo seu trabalho. 

Isaac Sabbá erà casado com D. Irene .Gonçal
ves Sabbá e deixa os filhos Moisés, casado com D. 
Vânia Lustosa Sabbá; Ester, casada com o industrial 
Sérgio Vilhena; e os industriais AlberiO e Mário Sabbá 

A Amazônia está de lula pela perda deste filho 
ilustre. · 

Sala das Sessões, 25 de março de 1996. - Se
nádor Bernardo'Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Mesa 
deseja associar;se à homenagem oe profundo pe

- sar, porque conheceu Isaac Sabbá e a sua obra im
plementada na Região Amazônica, notadamente na 
Amazônia Ocidental. 

Pela justificação do requerimento do Senador 
Bernardo Cabral, percebe-se o tamanho e a grande
za desse empresário, que, com uma visão muito am
pla do Brasil, inaugurou a Refinaria de Manaus, um 
marco no processo de industrialização da Região, e 

também a Fílejuta, na época em que a Região Ama
zônica, notadamente o Estado do Amazonas, era 
um dos grandes produlores nacionais de juta 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre 

a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Se
cretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 270, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 256, alínea a, do Regimento 

Interno do Senado Federal, solicito a retirada do 
Projeto· de Lei do Senado nº 125/95, de minha auto
ria, que cria a Comissão dO Quintó Centenário çlo 
Descobrimento do Brasil. 

Justificação 

O Projeto supracitado foi apresentado no senti
do de promover a criação de comissão específica 
destinada a praparar as ações necessárias à come
moração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. 
Todavia, através do Decreto de 6 de fevereirode 
1996, o assunto tomou corpo, ficando instalada a 
Comissão Nacional para as Comemorações do V 

· Centenário do Descobrimento do Brasil, no âmbito 
do Ministério das Relações Exteriores. 

Desta forma, entendo mais adequado a . .sus
pensão do Projeto apresentado por este parlamen
tar, tendo em vista que seu objetivo já se encontra 
alcançado com a instalação da Comissão estrutu
rada no âmbito do Ministério das Relações Exte
riores, tendo sido, inclusive, honrado com a indica
ção do Excelentíssimo Senhor Presidente do Se
nado, para representar a Casa, junto a esta Co
missão. 

Sala das Sessões, 25 de março de 1996. - Se
nador Lúcio Alcântara. 

O SR. PRÉSIDENTE (Odacir Soares) - O re
querimento será pUblicado e posteriormente incluído 
em Ordem do Dia, nos termos do art 256, § 22, "b", 
11, do Regimento interno do Senado Federal. · 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra· ao nobre Senador Bernardo Cabral 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
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dor.) - Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, preferi
ria não ter que usar da tribuna para fazer esta comu
nicação. Trata-se do falecimentode um empresário, 
amigo meu, que deixou o seu nome registrado na 
história do Amazonas. Encaminhei o requerimento à 
Mesa, o qual, tenho certeza, no momento propicio, 
V. Exª, Sr. Presidente, o colocará em votação, na 
forma regimental, solicitando a inserção de um voto 
de profundo pesar e apresentação de condolências 
à família, pelos seguintes fatos: 

O empresário Isaac Benayon Sabbá, nascido 
em Belém do Pará, foi para Manaus com 15 anos de 
idade, onde liderou os negócios na área do setor pri
mário. Viveu a ousadia, o sonho e o pesadelo, como 
o apogeu e o declínio da produção do látex. Seus in
vestimentos abrangeram várias áreas e chegaram a 
reunir 41 empresas. Capa da revista norte-america
na Time, na década de 50, que o chamou de "0 Rei 
da Amazônia", Dr. Isaac Sabbá transformou-se em 
símbolo de empreendedor de sucesso. Pioneiro no 
processo de industrialização dos produtos extrativos 
da Amazônia 

Nos últimos dias do governo Vargas, conse
guiu permissão do Governo federal para refinar a 
gasolina "ganso azul" {produto peruano). Já no início 
do Governo Kubitschek, inaugurou a Refinaria de 
Manaus (Capam), que constituiu um elos maiores 
passos dados na industrialização do Amazonas -
que teve duas épocas: antes e depÓis de Isaac Be
nayoll Sabbá 

Consolidada a Refinaria de Manaus, foram 
criadas as indústrias I.B. Sabbá - um conglomera
do de várias indústrias que visavam dar emprego 
aos meninos carentes dos subúrbios de Manaus. 
Depois, sempre arrojado, partiu para o amparo 
ainda maior do caboclo do interior, construindo a 
Fitejuta, com o que estabeleceu um marco de 
equilíbrio no preço daquela fibra no interior do Es
tado. Depois, criou a Distribuic!ora de Petróleo 
Sabbá, que abasteceria o mercado desde o Acre 
até o Maranhão. · 

Como um dos sujeitos da história da amazô
nia, Dr Isaac Sabbá amargou o abandono, tanto 
quanto a própria região, dos governos a partir da 
década de 60, do setor primário e, ajudou, em um 
novo ciclo, na criação da Zona Franca de Manaus, 
a principal referência econõmica da Amazônia Oci
dental, hoje. 

O Estado o considerou Benemérito do Amazo
nas. O Governo Federal ainda outorgou várias co
mendas, pelo seu trabalho. 

· Eu próprio, Sr. Presidente, quando rapazola, 
·cansei de conviver com o·então Sr. Isaac, como cha

mava a minha velha mãe, o meu pai, uma vez que, 
quase diariamente, transitava pela nossa rua, a Rua 
Marcílio Dias. Depois cresci, me fiz seu companhei- . 
ro, seu amigo e até o final dos seus dias sempre es
tivemos em convívio mUito ameno. -

Lutarei neste Senado, e tenho certeza de que a 
bancada do Amazonas me acompanhará nisso, para 
a 11J)rovação de uma idéia da Associação Comercial 
do Amazonas, que é passar o nome da Refinaria de 
Manaus para Refinaria Isaac Sabbã. 

Concluo lembrando que Isaac Sabbá era casa
do com !i Srª Irene Gonçalves Sabbá e deixou os fi
lhos Moisés, casado com D. Vânia Lustosa Sabbá; 
Ester, casada com o industrial Sérgio Vilhena, e os 
industriais Alberto e Mário Sabbá · 

A Amazônia está de lutO Pela perda desse filho 
ilustre. 

Esses dados, Sr. Presidente, foram colhidos. 
das fontes Amazonas. em Tempo e A Crítica, que 
são jamais editados em Manaus. 

No momento em que V. Exª colocar em discus
são e votação, tenho certeza de que a Casa se ma
nifestará a respeito da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Passa
se à lista de oradores. 

.. Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Péres. • 

O SR. JEFFERSON PERES (PSD&AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e 
Srs. Senadores, subscrevi, evidentemente que sem 
nenhuma satisfação, o requerimento de pesar, apre
sentado pelo Senador Bernardo Cabral e aprovado 
pelo Plenário, pela morte de Isaac Benayon Sabbá 
na última sexta-feira, em Manaus.-

É preciso ser um filho da Amazônia, um habi
tante da Amazônia para se compreender e se me
dit. a dimensão do empresário Isaac Sabbã. Não 
receio dizer, sem nenhum exagero, que ele foi o 
maior homem de empresa, não apenas do Amazo
nas, mas da Amazônia, nesta segunda metade do 
século; um self-made man, filho de imigrantes ju
deus marroquinos migrados para a Amazônia, 
como tantos outros no final do século passado, du-
rante o ciclo da borracha - · 

Isaac Sabbá chegou-a Manaus, um rapaz _de 
15 anos, pobre,· comerciando nos rios da região, 
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como muitos outros de etnia árabe. Tomou-se, du
rante a 11 Guerra Mundial, um grande exportador de 
produtos extrativos e depois, no início dos anos cin
qüenta, enveredou pelo setor industrial. E executou 
o mais arrojado empreendimento particular que a 
Amazônia teve até aquela data. 

Imaginem os senhores, no início dos. anos cin
quenta, um empresário do comércio sem grande ex
periência de indústria tentar implantar, em pleno co
ração da Amazônia, uma refinaria de petróleo que 
não existia, con\o não existe, no Norte/ Nordeste do 
Brasil, acima de Salvador. Ainda hoje, passados 
mais de quarenta anos, não existe uma única refina
ria de petróleo entre Salvador e Manaus, salvo a er
guida por Isaac Sabbá 

Fez isso sem dinheiro público, sem recorrer a 
bancos oficiais, lançando mão de recursos pró
prios, da colaboração de amigos, de empresários 
do Sul e do seu crédito pessoal. Montou a refinaria 
que, à época, apesar de pequena em termos 
aluais, de cinco mil barris por dia, abastecia toda a 
Região Norte e parte do Nordeste até o Ceará. 
Não a ampliou única e exclusivamente porque a 
Lei nº- 2.004, que instituiu o monopólio estatal do 
petróleo, entregue à Petrobrás, o impedia de fazê
lo. Não fora isso, tenho certeza de que hoje aquela 
refinaria se teria multiplicado pelo menos por dez, 
que é o atual consumo da Região Norte, cerca de 
40 a 45 mil barris por dia. 

Nos anos 70, forçado pelo govérno autoritário 
de então, teve que se desfazer de suas ações e ven
dê-las à Petrobrás a preços abaixo do seu valor de 
mercado. -

Morreu com a mágoa de ter sido compelido a 
se desfazer do seu principal empreendimento por 
pressão de um governo de exceção, o governo mi
litar de 1964. Mas não ficou aí apenas Isaac Sab
bá. Lançou-se ao ramo têxtil com a Fitejuta - Fia
ção e Tecelagem de Juta. lançou-se no ramo ma
deireiro com a Compensa, entãQ a maior fábrica 
de compensac;los destinados à exportação, e ou
tras. 

Ele era, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, · 
não um empresário comum, mas um empresário do 
tipo schumpeteriano, ou seja, empreendedor, mas, 
antes de tudo, inovador, pioneiro, que se arrisca, 
que tem visão, que ousa criar, entrar em atividades 
novas e desafiadoras. 

• Faleceu perto dos 90 anos, ainda trabalhando 
em seu escritório, na própria residência, orientando 
os seus filhos e sucessores que dirigem as suas em
presas que sobreviveram. 

Isaac Sabbá, além disso, foi também um amigo 
muito dileto meu. Com ele, eu passava longas horas 
em conversas. Até o último instante foi quase nona
genário, interessado nos destinos do País e da Re
gião. Acompanhava todos· os acontecimentos. Qua
se impossibilitado de ler, fazia-o pela televisão, com 
a lucidez que nunca lhe faltou. 

O Senador Bernardo Cabral, por sugestão da 
Associação Comercial, está propondo - e penso que 
devemos formalizar isso - dar o seu nome à Refina
ria de Manaus. Nada mais justo. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é real
mente com profunda tristeza que registro o faleci
mento desse grande arnazônida que foi Isaac Be
nayon Sabbá A Amazônia sofre uma perda enor
me, não de um dos seus maiores empreendedo
res, mas, sim, do seu maior. E eu perco um gran
de amigo que me deixa uma profunda e imorre-
doura saudade. · 

E;ra o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRÉSIDENTE (Odacir Soares) c Nobre 

Senador Jefferson Péres, a Mesa já se soÍidarizou 
inicialmente com o requerimento apresentado por 
V. Ex• e pelo Senador Bernardo Cabral, mas dese
ja, nesta oportunidade, ratificar todas as expressões 
que V. Ex• acaba de manifestar nesta sessão, por 
também considerar Isaac Sabbá ·o· maior empresá
rio da história econômica da Amazônia Ocidental 
brasileira. 

V. Ex• lembrou muito bem que ele implantou a 
primeira refinaria amazônica E sabemos que não há 
outra refinaria entre Salvador e Manaus. Lamenta
velmente, ao contrário do que aconteceu com a refi
naria lpiranga, a nossa amazõnica, a de Isaac Sab
bá - di ria, para usar o termo jurídico correto - foi ex
propriada dele. 

E V_ Ex• tem razão quando diz que Isaac Sab
bá foi um dos primeiros mercadores dos nossos rios, 
dos nossos regatões, juntamente com outros em
preendedores -os Benchimol, por exemplo- que pe
netraram em toda a Região Amazónica 

Portanto, esta Presidência solidariza-se com V. 
Exª e também encaminha à tamma de Isaac Sabbá 
as condolências do Senado Federal. 

Concedo a palavra ao eminente Senador m
vam Borges. (Pausa) 

Concedo a palavra ao eminente Senador Os
mar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, na sexta'feira ia en
focar aqui um assunto de interesse social, mas perdi 
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a motivação pelos fatos ocorridos na quinta-feira e, 
especialmente, naquele mesmo~ dia, quando o Brasil 
assistiu perplexo às operações de salvamento dos 
bancos. dos banqueiros, dos usineiros e às barga
nhas feitas para o sepultamento da CPI. E a sessão 
de sexta-feira, infelizmente, foi dedicad<La discutir 
questões familiares. 

Mas, hoje, inicio minha manifestação' trazendo~ 
uma grande preocupação, porque a soma que fiz 

. chegou a um valor exorbitante. So.mei a intenção 
de se socorrer o Banespa - 15 bilhões de reais - ; 
a manifestação de socorro ao Banco Econômico -
3 bilhões de reais -; a manifestação de socorro ao 
Banco Nacional. das fraudes e das pilantragens -
6 bilhões de reais-; o socorro ao Banco do Brasil -
8 bilhões de reais. Até aqui, somei 32~ bilhões de 
reais. Os usineiros qüe obtiveram as suas dívidas 
roladas por até vinte anos - 6 bilhões de reais -; a 
securitização das dívidas dos agricultores - 7 bi
lhões de reais-; assumindo-se ou federalizando-se 
a dívida da prefeitura de São Paulo - 3,3 bilhões 
de reais. Somando-se todos esses valores, chega
mos a 48 bilhões de reais, 0 que chega muito pró
ximo, Sr. Presidente, de 1 O% do Produto Interno 
Bruto. O que equivale a dois anos de crescimento 
econômico do País se as coisas andarem bem. Ou . 
seja, o esforçc de toda a sociedade brasileira está 
sendo colocado para socorrer bancos, usineiros, 
ctar apoio aqui e ali, fazer uma troca para ganhar 
um voto, enterrar a CPI e aprova( uma reforma. 
Tudo isso está tendo um custo extremamente alto _ 
para o País. 

Sobre a crise dos bancos, acredito que ela não 
existiria se não houvesse a crise de quem deposita 
neles. Os empresários do campo e da cidade, os tra
balhadores, oo seja, os depositantes desses bancos, 
entraram em crise antes do Sistema Financeiro. Não 
vejo como os bancos puderam ingressar numa crise, 
a ponto de levá-los à insolvência em apenas um ano 
e meio de Plano Real, se, ao longo de décadas, eles 
vinham ganhando muito dinheiro. Há banqueiros que 
têm um patrimônio pessoal maior até do que o dos 
próprios bancos. 

Portanto, algo está mal explicado nessa his
tória Países mais desenvolvidos que o nosso,· 
como os Estados Unidos e a Nova Zelândia, per
mitiram que centenas de bancos quebrassem; pre
feriram socorrer a causa ae suas falências, a qual 
está exatamente na falência aaqueles que deposi-
tam neles. · 

Aqui, pretende-se socorrer a conseqüência, 
ou seja, os bancos. utilizando um dinheiro que dizem 

não ser público, mas esse dinheiro é da sociedade 
e, portanto, é ~público. O depó~sito compulsório que 
está no Banco Central e que irá socorrer os bancos, 

. poderia estar ajudando milhares de empresários a 
manterem seus negócios_ou a implantarem novos 
negócios, gerando, dessa forma, empregos. 

Fico imaginado o impacto que teríamos na eco
nomia e no campo social se tivéssemos a mesma 
presteza, a mesma agilidade, a mesma eficiênCia e 
a mesina -generosidade para aplicarmos 48 bilhões 
de reais nos setores produtivos e sociais. Fico imagi
nando se esse dinheiro fosse aplicado na agricultura 
- hoje, apenas 17% do depósito compulsório é desti
nado a ela Poderiam ser destinados 30% ou 40% 
do depósito compulsório à produção_ primária e 20% 
para apoiar o desenvolvimento de pequenas empre
sas do interior do País. ~ -~ 

Nós estamos aqui criando impostos e votando 
·a criação do CPMF para atender à Saúde. Também 
poderíamos ter nesse deposito a fonte de dinheiro 
para socorrer os hospitais que, como toda a impren
sa divulga, estão em péssimas condições. 

Se estivéssemos aplicando esse dinheiro nos 
selares produtivos e sociais - na Educação, na Habi
tação-, obteríamos melhores resultados e, com cer- . 
~teza, a crise dos bancos também aéabaria, ~ Pürque · 
estariarnos acabando com a crise daqueles que a 
causam. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Com muita honra, Se
nador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador 
Osmar Dias, este meu aparte é apenas para com
plementar o que v_ Exª está sustentando_ Não tem 
havido recurso suficiente - assim se tem dito -
para~ enfrentar corajosamente a reforma agrária, 
que socorreria os pobres, mas há dinheiro para 
socorrer_ os ricos, com disponibilidades d~e que 
eles se utilizaram e que não sabemos como e nem 
para quê. ~ · 

O SR. OSMAR DIAS - Gostaria de fazer incluir 
no meu pronunéiãrnénto o aparte de V. Ex", eminen
te Senador Josaphat Marinho, e ·de dizer que para a 
reforma agrária está orçado menos do que 1 bilhão 
de reais. E esse orçamento ainda conta com um pro
blema: ele é apenas gráfi_co, porque o dinheiro não 
existe. E se observarmos bem, verificaremos que 
não foram colocados os 3 bilhões de reais prometi
dos para financiar a safra.~ 
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É por isso, Senador Josaphat Marinho, que 
plantamos 1 O% a menos de área e que estamos co
lhendo 1 o milhões de toneladas a menos. 

O Brasil terá que importar 14 milhões de to
neladas de alimentos só neste ano. para suprir o 
mercado interno. cujo aba.stecimento está sendo 
administrado como se administra um boteco de es
quina. Nunca vi tanta incompetência para se admi
nistrar o abastecimento nacional! .Provarei, daqui a 
pouco, que ele está à mercê dos .interesses de al
guns empresários, que, para obter capital de giro, 
importam sem necessidade e exportam inconve
nientemente. 

O Sr. Ernandes Amorim - V. Exª me concede 
um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS- Pois não, Senador. 
O Sr. Ernandes Amorim - Na verdade, o que 

nos preocupa é saber que este sistema econõmi_co
entendo muito pouco de economia- caminha errada
mente. Sabemos que esta Casa possui 81 Senado
res, dos quais 41 fazem a maioria; essa maioriapo
deria criar um projeto de salvação, através de um 
entendimento, para evitar esses investimentos errô
neos, em lugares não produtivos. Nesta Casa, a 
gente vê o jogo de interesses, como foi o caso de 
uma CPI que contava com a aprovação de 80% da 
população, através de pesquisas, e ela não foi insta
IÇJ.da. E a referida CP!, sepultada por um grupo de 
Senadores, foi criada para ajudar o próprio Presi
dente da República a apurar quem fez aplicações er
radas e onde está esse dinheiro que deveria ter sido 
investido nessas atividades a que V. Ex• acaba de 
citar. Muitos dizem que .foi uma vitória do Governo 
ter esvaziado a Convenção do PMDB; que foi vitória 
do Governo prometer .dinheiro para uma estrada fe
deral na Região Norte, o que, sabemos, ser obriga
ção do Governo Federal construir estradas em qual
quer região do País. Entáo, votou-se a favor de pro
jeto do Governo para ele fazer o que, na realidade, é 
sua obrigação. Deixa-me assustado a condição dos 
Senadores. Não ·é possível que, mista Casa, com 81 
Senadores, 41 detesJJão procurem dar apoio a uma 
nova CPI para apurar os fatos que estariam ocorren
do. O que me deixou mais alegre, até feliz, é ser 

- baiano - vir de onde eu vim. Até fui empregado do
méstico - e a minha assinatura - a nona que pedia a 
CP! - mexeu com o nosso amigo Antonio Carlos Ma
galhães . .Tenho a maior admiração por ele, mas S. 
Ex• saiu de outras comissões ou até trocou o seu 
voto e compareceu como suplente para votar a favor 
da extinção daquela, CPI. Só em c:ómparar o voto 
que dei favorável para apurar os fatos e o esforço 

que fez o ex-Governador e Senador Antonio Carlos 
Magalhães, valorizou o meu voto. No mais é esperar 
que esta Casa, a partir de agora, tome rumo diferen
te e venha defender os interesses da Nação, abrindo 
essa caixa preta do sistema bancário, para ver onde 
se encontram os recursos ou quem os levou. Muito 
obrigado. · • · · · 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Sena-
dor Ernandes Amorim. · 

Tenho feito uma pergunta a mim mesmo - e 
acredito que também o fazem aqueles 76% da pes
quisa realizada em São Paulo, que gostariam de ver 
a CPI instalada, ou até mesmo os Senadores que 
votaram contra a CPI, mas sem convicção, atenden
do a apelos - que gostaria fosse respondida por pes
soas mais experientes, porque não consigo entender 
aquele argumento de que a CP! seria um risco, ofe
receria perigo para o Plano Real. 

Será que a CP! significaria um perigo maior 
para o plano de estabilização, do que a necessidade 
que o Governo terá de emitir títulos - e ning.uém me 
venha dizer que não será necessário - para cobrir· 
esse rombo de 48 bilhões, como demonstra essa 
soma que acabo de fazer? Serâ que essa sorna não 
crescerá à medida que avançarmos nas reformas 
mais difíceis? · -

Vem aí a reforma administrativa, que será 
muito complicada e polêmica. Quanto o Governo 

. terá de investir para agradar Senadores e Deputa
dos e, em troca, ter o apoio para. a sua aprova
ção? Será que não custam mais à estabilização fi
nanceira; ao Plano· de Estabilização Econõ.mica 
esses rombos abertos nas negociações, nas gene
rosidades, nas liberalidades do Governo em aten
der bancos, usineiro$, prefeituras e assumir dividas 
sem poder? _. _ . _ 

No meu entendimento, isso significa um impac
to, um perigo muito maior para o Plano, do que ·sim
plesmente ter o setor financeiro investigado. 

Diziam que o Brasil enfrentaria problemas na 
comunidade econõmica internacional, que não de
veria colocar-se nessa situação, para não perder o 
seu conceito. Mas_não estará esse conceito. perdi
do pela não investigação das fraudes, já compro' 
vadas, pela não punição dos responsáveis por 
este atas fraudulentqs? Temos que dar à socieda
de esse direito de se expressar aqui, por meio dos 
seus represeniantes. Tenho as minhas respostas e. 
aqueles 76% da população que também queriam a 
CP! devem ter respostas iguais àquelas de minha 
consciência. 
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, o 
jornal O Globo, publicou uma notícia muito relacio
nada com tudo o que estou falando, na qual mostra. 
que aquele alerta que, aqui, fizemos, há um ano 
atrás, quando se discutia que havia produtores calo
teiros. Fui ao Banco do Brasil e disse: "O Banco do 
Brasil tem a obrigação de dizer que são os calotei
ros. Cobrar destas pessoas, afixar na parede e pu
blicar no edital o nome dos caloteiros.'' O Bancoçlo 
Brasil está fazendo isso. embora com um ano de 
atraso. . 

Aqui. vejo vinte e'quatro devedores do Banco 
do Brasil. Agora, fiz uma soma a qual deu R$4.590 
milhões dos vinte e quatro devedores. O Governo 
vai colocar R$8 bilhões corno aumento de capital 
para salvar o Banco do Brasil que está debilitado em 
função, exatamente, da inadimplência? A sua Cartei
ra de Empréstimos está, hoje, com uma inadimplên
cia de 15%, quando para um banco não se açlmite 
uma inadimplência superior a 4%, índice tecnica
mente até aceitável! E onde estão os inadi mplentes? 
Eram ós pequenos produtores, os pequenos empre
sários os caloteiros _que não pagavam o banco e, 
portanto, este órgão entrou em dificuldades? Não! 
Aqui, estão vinte e quatro devedores. Hã devedor de 
R$464 milhões e o menor deles com R$92 milhões; 
dividas que o Banco do Brasil está tentando receber. 

Imaginem V. Ex's, se esses devedores fossem 
donos de propriedades de 50, 1 00 hectares, com 
certeza as suas propriedades já pertenceriam ao 
Banco do Brasil, mas estes aqui não perderam nada 
até agora. 

Espero que o Banco do Brasil, além de anun
ciar os devedores, possa execu1á-los e tomar seus 
bens, porque os bens deles já pertencem ao Banco 
do Brasil, que pertence ao público. 

Vender o Banco do Brasil, privatizar o Banco 
do Brasil seda, neste momento, mais um _tºrpedo 
contra a agricultura nacional que já está pagando o 
pato. . 

Falava de abastecimento antes do aparte do 
Senador ErnandEiS Amorim, e gostaria de mostrar 
aqui o que recebi hoje - inclusive já discuti com o 
Senador Lúdio Coelho -. o absurdo que estão come
tendo contra o Pais. 

Fiz um pronunciamento aqui ou1ro dia sobre a 
questão da ãncora do Plano Real, em que o Gover
no sempre admitiu e até divulga com ufanismo o fato 
de o frango, o suíno, o leite 'estarem segurando a in
flação. Mas a que preço? Quem está pagando esse 
preço? Mostrei que ~ impossível um produtor de lei
te colocar o leite lá no tambor a 14 centavos o litro 

se ele tem um custo na propriedade de 22 centavos 
o litro. Esse ·leite está custando 60 centavos na pa
daria Existe uma margem, entre o produtor e o 
consumidor, muito larga, em ·que o Governo não 
está aluando e que poderia aluar. fazendo com 

. que os preços fossem um pouco melhores para o 
produtor. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - (Fazen
.. .do soar a campainha.) 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 
sua benevolência, porque este assunto é de extrema 
importãnéia 

O SR. PRESIDENTE (0dacir Soares) - V. Exª 
será atendido. · 

O SR. OSMAR DIAS- Muito obrigado, Sr.-Pre
sidente. 

Se houvesse uma margem major;· o Governo .. 
poderia, mesmo mantendo os preços ao consumidor 
baixos, fazer com que o produtor fosse remunerado.· 
O produtor de suínos, que paga R$0,78 o quilo para 
produzir e vende sua mercadoria a R$0,60 o quilo, 
está vendo agora um crime que se comete e que po
derá inviabilizar toda a atividade no Sul do País e 
até mesmo no Centro-Oeste. Por quê? A Ceva!, uma 

-empresa que paga R$0,60 o quilo do suíno no Para-· 
ná e em Santa Catarina, e que paga um pouco mais 
no Mato Grosso, está importando carne suína neste 
momento. Os abatedouros estão abarrotados, nós _ · 
não conseguimos colocar essa mercadoria para o 
consumidor. não conseguimos dar vazão à produção 
porque o consumo está muito baixo. E a Ceva!, para 
provocar um dumping, está importando 48 mil tone
ladas de carne suína que chegarão ao Porto de Pa
ranaguá - sem que tenha !]avido qualquer ação do 
Governo para evitar isso - a US$0 ,95 a carcaça, 
que. em nosso Pais, mesmo a esse preço vergonho
so que se paga ao produtor, é de US$1.25. A dife
renÇa é de 35% a menos. 

De onde está vindo esta carne? Está vindo da 
China 

Até a visita do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, havia a proibição de se exportar carne suí
na para o Brasil em virtude de restrições sanitárias 
gravissimas, já que naquele pais a tecnologia de 
produção está muito aquém da nossa, em que se 

· faz a produção integrada com aproveitamento de fe
. zes, restos de verduras, sem cuidados com a sani

dade do reobanho. Lá não se vacina, tanto que a pes
te suína clásSica está presente em quase todos os 
seus rebanhos. Nós que gastamos fortunas para eli
minar essa peste do nosso País, estamos .agora im
portando carne suína da Ct]ina, operação essaviabi~ 
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lizada por um protocolo - segundo informações 
que tenho - assinado pelo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso em sua visita àguele país. Sua 
·Excelência-não tem culpa nem responsabilidade 
nisso. o Presidente da República foi mal assesso
rado pelo Ministério da Agrici,!ltura, _que não lhe 
mostrou que aquele protocolo não poderia ser as~_ 
sinado. Ao permitirmos essa importação, estare
mos colocando em risco, além do produtor, porque 
essa carne está entrando no Çlrasil ?baixo do pre
ço e vai deprimi-r ainda mais os preços do merca
do interno, o rebanho suíno que é um patrimônio 
nosso por causa dessa irresponsabilidade d_a Ce
vai. 

Pretendo buscar todos os meios legais para 
impedir que essa carne chegue ao porto. Os suino
cultores irão ao Porto de Paranaguá para impedir · 
que ela ingresse no Pais. Se eu não ~onseguir por 
meios legais impedir essa operação, estarei no porto 
tentando impedir que essa irresponsabilidade seja 
consumada._ 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Exª ma permite 
um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Pois não. 

O Sr. Josaphat Marinho - A essa irresponsa
bilidade, nobre Senador, como diz V. Ex•, ou a esse 
desrespeito à economia.do povo. os liberais e neoli
berais chamam de "acatamento1\liv;e iniciativa e à 
liberdade de mercado". • 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Sena
dor Josaphat Marinho, 

O Sr. Jefferson Péres - V. Ex• concede-me 
um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Concedo_ o aparte a V. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Osmar 
Dias, a denúncia de V. Ex•, que é um Sen-ador que 
merece todo o respeito e que é da área rural, tem 
de ser levada em conta por este Senado. Eu lhe 
perguntaria: as-ªntidades de classe .Nrais, as .as
sociações de agricultura e a sociedade rural brasi
leira não denunciaram isso? Não_ pressionaram o 
Governo? Se o fizeram, foi em vão? Creio que ca
beria alguma ação da parte do Senado no sentido 
de que o Ministro da Agricultura fosse convocado 
para dar explicações. V. Ex• denuncia duas cai-_ 
s:l.S: em primeiro lugar, o dumping, contra os nos
sos produtores nJrais, prindpRimente os ct_a_ ~-uJno- __ 
cultura" já tão afetados pela inndimplência em de' 
corrência dos juros elevados e agora sofrenrlo o im- · 

pacto de ver o mercado inundado por produtos ven-
- didos a preços subsidiados. Em segundo lugar, o 

que é mais grave, é o problema sanitário que pode 
afetar a própria saúde dos consumidores. V. Ex• não 
pensou em fazer _no Senado uma comissão, convo
car o Ministro da Agricultura para colocar isso em 

c pratos limpos? 
O SR. OSMAR DIAS- Agradeço Senador Jef

fàrson Péres sua sugestão. Já estou providen
ciando, inclusive, uma audiência com o Ministro 
da Agricultura, para a qual convidei alguns Sena
dores e faço agora o convite a V. Ex•. O assunto é 
grave. . 

Além disso, há uma outra denúncia que não 
posso confirmar porque não tenho certeza O que fa
lei até agora está escrito no fax J:la Associação Para
naense de Suinocultores_ e da Associação Brasileira 
de Suinocultores, que já encaminharam expediente 
aos Ministros da Agricultura e da Fª"enda, esperan
do providências para que seja evitado um mal ao 
País. · · 

Lembro-me que, quando era Secretário da 
Agricultura, importamos café com doença. Não per
miti que· esse produto fosse descarregado. O café fi
cou cinco anos e:stocado no porto, pois não permiti o 
seu ingresso no Paraná. Esse café apodreceu no 
porto, mas não ingressou no País. E isso acontecerá 
com essa carne, porque, se essa carne entrar no 
País, farei questão de denunciar a empresa que a 
importou - a Ceval - e farei i$so por intermédio de 
toda imprensa nacional, para que os produtos dessa 
empresa não sejam consumidos por oferecem risco 
à~~a · 

Sr. Presidente, para encerrar, trago outra de
núncia que não a afirmo agora, mas se refere à tro
ca de selo de importação para caracterizar produtos 
do Mercosul. Isso é crime! Nesse caso a_ denúncia 
será- mais grave e, conseqüenteme-nte, as·providên-
cias também serão mais rigorosas. - -

Além de importar carne, o Brasil está permi
tindo que se exporte milho. mesmo sabendo -:jue 
esse produto faltará no segundo semestre. Já fo
ram exportadas 45 mil toneladas; mais 60 mil to
neladasrestão émur:n prdcésso am andamento. B; 
com isso, o Brasil terá que -importar 5 milhões de 
toneladas! 

Está tudo errado, Sr. Przsidente. 
Sr. Presidente. agradeço a benevolência do 

tempo. 

OOCUMF:NTO A QUE SE REfERE O 
SR. OSM~R DIAS EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 
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COMUNICADO A IMPRENIA 

AUMENTO NO CUSTO DI PRODUÇÃO I RUMORP DE 
IMPORTAÇÃO DI CARNI AGitAVAM AINDA MAIS A 

IUINOCULTUIA 

OS SUINOCUliORfi.S DO PARANÁ, Rt>'f<ESENTADOS I'OR ~l!(i:IESSENTA E S!le) 
A$;cciAÇOES MUNICIPAIS. V!M R!AUZANDO EM 'rODO O ESTADO REUN<ÕES 
PARA DISCUTIR O DESn>lO DA AT!VIOADE :! MSO:OAS A SERSM TOMADA9 PARA 
Sli iVITAR O CAUS NO CAMf'O. OS SAIXO$ !'RE9QS Ort:RTADOS AO SüiNO EM 
p!, NA ORDEM DE FI$ o.eOtKG. E O CUSTO OE PRODUÇÃO ESTAR NA ORDEM DE 
RS0.7&1KG ESTÁ INVIA91L\ZANOO A ATIVIOADE E ESTA FAZENDO COM OUE "'AJA 
UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NOS PLANTÉIS A NfVEL DAS GRANJAS. SEGUNDO 
SESSUA~ M. POLANSKI • :>J';ESIDEN~ 0A ASSOC!AÇÃO "ARANA!!NSS DE 
SUINOCULTORES 1AI'S) "HA NECESSIOAOE DOS P'\EÇÓS OFERTAOOS SEREM 
REAJUSTADOS NA ORDEM DE 35o/o. a OESCAPITALIZAÇIO DOS PRODUTORES SE 
ACelTVO:.J NA 9EGUNOII METAoE DO Pl.ANO RFAL F r.oM A t IBI!.I'UI.CÁO OAS 
IMPORTAÇOE$ 01! CARNE SUINA, e PRATICAMENTE !MPOSSlVEL O 
SUINOCULTOR TRA!lALHAR COM UMA MARGEM NiGATIVA. HÁ NECESSiDADE 
DAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO E DA NAÇÃO UMA MAIOR 
AT!NÇÃO PARA O SE1'0R VISTO QUE ~Á FOMOS O !S'TAOC COM MAIOR 
!'ROo\JÇÃO I! ~ESANHO, 'eM VIRTUOi DAQ SEGUIDAS CRlS~S. ESTAMOS 
PEROENÇO ESTA CONDIÇÃO. AL<,;UMAS 90\..I.'ÇOES OEVER!AM S!õR TOMADAS 
COM A MAX! MA URGfiNCIA" 

OS SUINOCUL 'TO~ES REINVECICAM: 
• PKOI.alçAil DAJI Uia'Olf.TA.,"'IIH> D& C.&.B.lrS dUbrA Z DZtUVA.DOOI 
• A~TO !IA..U.!CO'f.l Dlt niPOKTAÇÁO 
• DIC.a'l'ntO 1'0 CO.-I!IVKO DA CA&lls •vflrA COM A RSD'I7ÇÁO IIJI JCIQ 
• mcs•Trvo .u :sXPoar.t.çOlta D& CAalJlll • DaJUY.u>Oa 
• I'!IOIBtç.Ao DA& JIX70lt'!'AQ6&a DS IOLRO, VIBTO Qll'z ATA 

COIIPJIOV.t.J)O QUll IUVliÚ DlliiDIVIÇÃO DAl'llOI>UÇÃO Jr.JII Ylll'rUD& 
DA Dnantç1o aA Á.lf.ICA D& PLAllrtO 

• I'OIIJIAÇA.o Da KMOQUlll UQUI.ADOit l'liiLO QOV1tiUIO f'SltJ/JtA,I,, 
AQ'InBlt;.l.o ICII'I'A PJILO PJtaÇO ldJnKo I>& ftO'DU~O .. 

• D'Cmrl'NOI J/ Ari 8U .. !PlOIJ -· PSQV&aoa Pà01111'fOU8 fAltA 
SXI'LOJU.ÇJ.O D4 ATlVtt>A.DS. COII:O À PllrrA ao& t>4faB8 DA OJilllll 
.. !laTA PU ... JIDO IID'Oll'I'A.a • 

Março de 1996 

.. POLANSICI AINOA A~IRMA QUe SE NOMAt AUTO~IOA05S N.'.O TOMARE;M 
PROVIOENGIA,S, DEVIDO AS CfFICUl.QAO!!:I CALAMITOSAS QUE ESTÃO 
F'ABSANOO OS SUINOCULTORES. FATALMENTI!! HAVERÁ ORANDES PR09~EMAS 
SOCIAIS A NIVEL OE D-MIOO t:: AT~ MESMO NO (!~ANDES CENT~08. O QU!i 
POOERA SURGIR NOVAS FAV!LAS. A~ÉM 00 QUE NÃO E JUS'TO O P"00UTOR 
QUE TEM INVESTINDO TANTO, AO I.ONGO DOS ANOs.· E.'.i MELHORAMENTO 
GEN~ICO, NO M.I.N!JO, NA SANIDAO!! E QUANDO I"REC1S.O. DEMONSTRAR TODA 
A SUA EVOLUÇÃO OEPARA COM F'OWTICA$ AG~fCOLAS Q:JE MUITAS VEZES ~ 
F61TA SEM SER OUVICO !õ ATS MESMO S!M SEU AVII.L. ·=:-:-----------O r eQSMê.R ç::.:.-í; ::pCU~E~~TO 

FOI E.NVI.!.CO P~R.:. ;... 

IMPRENSA 

I'ONI! 1: FAX (041) »3·1:107 -- C!i!'. 80,510 - Cl;RITJ!lA PARANÁ 
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BANCOS: maior instituição do país fará provisão para todos os créditos de risco 

88 começa a fazer uma operação de 
limpeza para combater a inadimplência 
Medidas legais de cobrança dos devedores vão ser tomadas mais rapidamente 

CJeide ~rvalbo • Sflvia Fari11 

• SÃO PAUlOt' BRASILlA.- 0 Banco 
do Brasil esti Iniciando uma ope
raç!o de limpeza nos .t:eu.s ativos 
e passivos. para reduzir o lndtce
de inadimpléncia' da carteira de
cr~no dos atuals IS~ para 2~ a 
3%, como na média dos bancos 
privados. Ma~s de um mtlhao dt> 
operaçOes de crédito serào re
checada~ .e ~odos os emprésti· 
mo~ de ruc.o serio provisiona
doo. 

O BB vai mudar suas regras 
atuals de provlslonamento de di
nheiro para cobrir dividas de di
fiei! recebimento. Hoje o banco 
provisiona apenas 20,, do total 
da divida quando o atraso no pa
gamento ~cança 60 dias. Os 80% 
restantes só slo provisionados 
ISO dias depois de configurada a 
lnadlmpl!nd&. A;ora. o BB vai 
provislona.r o vaJor Integral de
pois de 60 dlu do vencimento d.a 
prestação nlo paga.. Isso permiti-
ri ao banco adotar medidas le
gais de cobrança ma~s cedo. 

A diretoria do banco chegou à 
conclusao de que tamb~m o di· 
nheiro que os cUentes usam al~m 
do !Jmite do cheqae e!;:>eclal est.! 
causando s&ica problemas b. Hú
de do BB. A cobrança desse di· 
nheiro na Justiça l praticamente 
tmpoSliivel. pois nlo hâ um papel 
com assinatura do cliente que 
comprove o empréstimo. Para 
forçar os ~rentes das agênc1as a 
controlarem rigidamente o uso 
do cheque esç.eci.t e evitar qtJe 
os cUenta ultrapassem os llmi· 
tes. em 48 horu o valor sera pro
visionado. Atl o ano passado. 
n!o havia uma rean: o provtslo-

• Os ngion:s deVedores nct país · 

Empresa Valor (em RS) 

Cooperativa Agrícola Cot1a 464 milhões 
Detasa SIA lnd. e ComérCIO 416 milhões 
Agr;co!a Speraf1co Ltaa 364 m1lhões 

Barret::J ArauJO Prod.de Cacau 316 milhões 
Oestrlar1a Cairrian S!A 280_mllnóes 
lnd.JB Duarte SIA 254 m1Jhôes r 

; 
Ag~'~o~~~u~à~n~ai,Ag~,~~~~'~L~I~d=•~·------------~2~2~8~m~'i.'"~~~----- -i 
Nova Unrão SIA Açúcar 224 m1!hões 1 
Cooperattva Agrlcola Mista do Oeste 194 m1!hóes I 
S/A !nd. Reuntdas F.Matar 192 milhões 

GranJa Três Pmneiros Ltda. 172 mt!hões 
Dever !nd. Com. lmport. Ltda 160 milhões 
Bloch fdttores SIA lE;iO mtlhões 
Oesti!ana Liberdade Ltda. 160 miihôes 
Cafê SoiUveJ Brasília 144 mtlhóes 

actontstas estrangeiros do banco 
e concluiu que eles n.&o só devt
rA.o manter sua particip.a.çlo no 
capital da Instituição. como po
derão aumenU.-Ia. Hoje. os 50 
maiores investidores enraniet· 
ros detem 12% do capital total 

- Há uma avallaçlo de que o 
BB é hoje um excelente noejócto. 
porque tem persp«Uvu de au-
mento de mercado que os outros 
bancos nlo tCm. O Bradesco. por 
exemplo. ji está nos se-tores di! 
seguro e saúde. enquanto QUe o 
BB v a! começar a alavMcar esses 
negócios - disse o diretor 

Os Investidores ouvidos por 
Caetano disseram que a rtlaçàt.t 

· entre o valor de mcorcado do 88 e· 
seu valor cont.ibil. entre 30':t e 
40%, deve melhoru com a cap!ta
llzaçào (a relaç:.\o no Brade$C"O é 
de 130%). Eles receberam bem as 

Sisai Rio Hotéis Tut. 138 milhões I - medidas adotada.s peto Governo 
. para re<:uperar o 88. seiUf1dO o 

Cia. Açucareira de Penapot 120 milhões 
lnd. de Papéts Santo Amaro 116 milhões 
Agropecutma Dona Letla 116 milhões 
Cooperattva Agricola M1sta Alvorada Sul 112 m1ihões 
Ouro Fmo lmport. E:xport 100 m1!hõe$ 
Cooperativa Agropecuária V. do Sol 98 mtlhóes 

Sperafico Moinhos Ltda. 

n.unento dependia do gerente. 
Fontes do BB afirmam que a 

operaçlo de limpeza na carteira 
de crédito -que somou R$ 3!.<1 
bilhões no balanço de 1995 -la· 
rã com que o banco volte a fechar 
sUM contas com preju!zo. de R$ 5 
bilhões a RS 6 bilhões. no primei· 
ro semestre. Nos dois primeiros 

. 
meses õo ano. o prejul2o foi de RS 
985 milhões. O aporte de capitaL 
no total de R$ 8 bilhões. só..deve 
ser efettvado Integralmente em 
mato. Impedindo que a sttuaçào 
mude ainda neste semestre. 

O dlretor de Finanças do BB. 
Carlos GilbertO Caetano, passou 

- a sexta..!eira em consultas aos 

I dlretor. 
-Ninguém penu em se desfa· 

zer de ações do banco. para nlo 
perder o direito aos dividendos 
do segundo semestre de 94- dis-
se o dlretor. referindo-se l reaber· 
tura da nea:ociaçlo com os pa
Péis do BB nas bolsas. ho}e. 

Apesar das perguntas sobre a 
proposta de mudança na compc; 
siçlo dos conselhos de a.dmlnls
traçào e !iscal, nenhum dos inv~:s
tldo.u estranidros ouvidos pelo 
88 manifestou interesse em .arti
cular uma ever.tual representa· 
çào conjunta nos conselhos. Eles 
tenam direito à representaçlo c a· 
so .:enquistassem o segundo lu· 
gar na relaçlo dos aclonistu. Es
se lugar l hoje da Previ. que de
tém 13% do capit.d. 



00372 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a ralavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. traz-me a 
tribuna hoje o desejo de comentar dois documentos 
e uma notícia que, divulgados quase que simulta
neamente, nos dão uma idéia das apreensões que 
temos em relação ao nosso País. Refiro-me à Pes
quisa Nacional por Amostra de Domicílios. feita e 
publicada pelo IBGE, referente ao ano de 1993, que 
até julho estará saindo; ao relatório do Banco Mun
dial sobre a pobreza no Brasil e à notícia que dá 
conta do aumento ou do agravamento do problema 
da tuberculose no Brasil. 

Esses dois documentos e essa noticia permi
tem que possamos avaliar, de maneira clara, inde
pendente e construtiva a gravidade da situação so
cial no Brasil. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí
lios traz alguns c!ados interessantes. Primeiro, confirc. 
ma o que já se sabia sobre a redução do crescimen
to da nossa população e sobre o aumento qo per
centual de pessoas idosas. Consequentemente, 
houve redução do número de jovens na composição 
etária da nossa população, o que constitui um fato 
que deve ser levado em consideração, na medida 
em qúe a tendência é que as pessoas idosas repre
sentem necessidade de maiores investimentos so
ciais em relação à seguridade social e à saúde. De
mandam, certamente, mais gastos. 

A outra é que essa pesquisa também dá con
ta da dificuldade de acesso dos pesquisadores a 
determinados locais. De um lado, nos grande con
domínios de luxo, com a sua segurança própria, 
com o seu esquema de proteção quase que inex- · 
pugnáveis; de outro lado, as favelas onde a violên
cia e o narcotráfico tomam difícil a função do pes
quisador. 

A pesquisa e o relatório mostram um outro 
dado também muito interessante: o agravamento dos 
desníveis regionais. Os Senadores do Nordeste, in
dependentemente de partido político ou de posição 
em relação ao Governo, têm-se reunido há mais de 
um ano, buscando sensibilizar o Governo para a ne
cessidade de uma política de desenvolvimento re'
gionai. O Govetrtb tem feito investimentos no Nor
deste na área de recursos hídricos e em outros seto
res. O Presidente Fernando Henrique Cardoso vai, 
esta semana, aos Estados de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Ceará visitar obras em anda
mento e eotregar outras que já foram concluí<;Jas. 

O que se pede ao Governo é que defina uma 
política de desenvolvimento regional. O Nordeste 
não é a única região subdesenvolvida do País, mas 
é a que tem maior densidade populacional. Conse
qüentemente, lá exi~te acúmulo de pobres. 

Não vou cansá-los com os dados, mas gostaria 
de lembrar que a Pesquisa Nacional de Amostra por 
Domicilias revela que a· Nordeste sempre puxa para 
baixo a média nacional. Vejamos: a taxa de analfa-

. betismo no Nordeste é de 33% enquanto- no País 
como um todo é de 1 6% - isso significa que a· Nor
deste tem o dobro da taxa nacional; a de renda até 
um salário mínimo no Nordeste é de 31% e no País 
como um todo, 21 %; a de água encanada no Nor
deste é de 45% e no País 'com o um todo 69%; a de 
coleta de lixo no Nordeste é de 46% e no País como 
um todo 70%; a de luz elétrica por domicílio no Nor
deste é de 61% e no País como um todo 90%. 

Se compararmos o número de equipamentos, 
tais como geladeiras. televisores, máquinas de lavar. 
existentes no Nordeste com o total do País, verifica
remos que nossos percentuais estão muito aquém 
da média_ nacional. Isso serve também para o em
prego, para todos os dados, enfim, que se queira 
usar como parâmetro. 

Há dados - ainda não os tenho em mãos,· mas 
estou solicit2ndo-os ao IPEA -que revelam que teria 
havido redistribuição de renda durante o período do 
Plano Real. Quer dizer, durante o período da estabi
lidade económica, a partir da implantação do Plano 
Real, teria havido maior distribuição de renda O pró
prio relatório do- Banco Mundial prevê iSsO, quando 
diz que o plano de estabilidade económica geral
mente acarreta melhor distribuição de renda para os 
mais pobres. Eles passam a ter maior poder de com
pra, uma vez que se elimina o imposto inflacionário. 

Os dados do IPEA, que, volto a dizer,li nos jor
nais mas não tenho em mãos ainda, aparentemente 
confirmam essa tendência que o relatório do Banco 
Mundial já deixa entrever. Em relação à pobreza, o 
relatório do Banco Mundial traz dados muito interes
santes. 

Está em cursa a reforma do Estado, a qual ten
de a reduzir a presença do Estado na economia, na 
infra-estrutura, na operaÇão de serviços, e assim por 
diante. Isso nos preocupa muito porque, volto a di
zer, há grande .assimetria da interferência do Estado 
brasileiro. No interior do Amazonas talvez ela não 
exista nenhuma Portanto não há como diminuí-la. 
T ai vez exista um cabo de polícia do destacamento 
ou um cobrador de impostos. A isso se resume a 
presença do Estado. 
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Penso que não podemos reverter essas ten
dências que mostram perigoso aumento do fosso 
que separa as regiões desenvolvidas das regiões 
mais pobres, que ainda não contam com a presença 
efetiva do Estado em i nfra-estrub.Jra, estradas de fer
ro, rodovias, energia elétrica, politica de habitação e 
assim por diante. 

Vimos há pouco que no glorioso· Estado do 
Mato Grosso do Sul, do Senador Lúdio Coelho, a 
ferrovia Bauru-Corumbá atraiu capitais americanos 
para sua privatização. 

Quem vai querer uma pequena ferrovia perdida 
na caatinga do Nordeste para explorá-la economica
mente? Não há interesse comercial nisso. Eu per
gunto: quem vai bancar isso? Se o Estado se retrai -
quando falo em Estado, refiro-me à União, aos Go
vernos estaduais e municipais-, evidentemente essa 
situação tende a se agravar. Sem a presença do Es
tado, dificilmente poderemos vencer esse fosso que 
separa o Nordeste das regiões desenvolvidas do 
País. 

O Sr. carlos Patrocfnio - Senador Lúcio Al
cântara, V. Exª permite-me um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço-o com pra
zer, Senador Carlos Patrocínio. Em seguida, ouvirei 
o Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Carlos Patrocfnio - Nobre Senador Lú
cio Alcântara, V. Exª aborda, nesta tarde, um tema 
de importância fundamentá! para a tomada de cons
ciência dos membros desta Casa. Também tive 
oportunidade de ler alguns dados do PNAD - Pes
quisa Nacional por Amostra de Domicílios-, que efe
tivamente não espelham a realidade atual, mesmo 
porque essa pesquisa foi feita de 1993 a 1995, por
tanto antes da implantação do Plano Real. Existe re
ferência de que, após a implantação do Plano Real, 
houve efetivamente pequena modificação na distri
buição de renda do nosso Pais, ou seja, pessoas da 
classe média passaram a ter-melhor renda, ser me
lhor contempladas. V. Exª se refere a disparidades 
entre as Região Sul e Sudeste e a Região Nordeste, 
mas a disparidooe é~muito mais gritante quando se 
leva em conta a Região Norte do País. EStava lendo 
também sobre o analfabetismo e fiquei estarrecido 

- ao ver que na Amazônia o analfabetismo chega, em 
várias cidades, a 87%, portanto colaborando muito 
negativamente com os dados apresentados pelo 
PNAD: Evidentemente a densidade demográfica da 
Região Norte é muito inferior à do Nordeste, mas o 
Nordeste, nobre Senador, tem· procurado atrair a 
atenção dos governantes. Esta semana estará reuni
da na cidade de Imperatriz, no Maranhão, a bancada 

parlamentar da Região Norte. Penso que é hora de 
chamar a atenção para que nos tornemos aqui uma 
bancada que saiba defender efetivamente os inte
resses daquela Região, porque ela está totalmente 
abandonada. Portanto, eu gostaria de me congratu
lar com- V. Exª, quando conclama para apresentação 
de um plano de desenvolvimento, procurando dimi
nuir as diferenças inter-regionais. Nesse sentido, já 
existe aqui o parecer de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito, que teve no comando os Senadores El
cio Alvares e Beni V eras, que apresentou essas de
sigualdades. Todavia até hoje o Governo Federal 
ainda não se conscientizou de que regiões do Pais 
estão verdadeiramente abandonadas, principalmen
te a Região Norte, que precisa unir-se. Haveremos 
de fazer valer nossa voz por ocasião da próxima 
reunião da bancada parlamentar da Amazônia, em 
Imperatriz, para a qual convido todos os membros 
desta Casa e, de maneira especial, os repre
sentantes da Região Norte. Portanto, nossos cum
primentos a V. Exª pelo tema que aborda neste mo
mento. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Senador Carlos 
Patrocínio, V. Exª citou o dado do analfabetismo. A 
revista Veja do dia 27 de março, citando trecho da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilies, re!Ei
re-se a ·uma documento que se chama •convergên
cia entre a Renda per capita dos Estados brasilei
ros: 1970-1990•, dos economistas Pedro Cavalcanti 
Ferreira e Roberto Ellery Junior. Diz ele: 

• Aparentemente existe uma tendência 
de convergência entre a renda per capita 
das regiões do Brasil, uma vez que se nota 
uma clara aproximação entre Norte, Sul, Su
deste e Centro-Oeste. Quanto à Região Nor
deste, nota-se que ela está se distanciando 
das outras, no sentido de estar -eada vez se 
tomando relativamente mais -pobre.- Uma ex
plicação para esse fato pode ser encontrada 
na queda do PIB per capita da Bahia e de 
Pernambuco, Estados que respondem por 
55% do PIB nordestino. A renda por habitan
te de Pernambuco vem caindo desde 1980, 
enquanto 'a baiana começa a cair em 1985. • 

Quer dizer, esse dado· mostra que a renda per 
capita do Norte e do Centro-Oeste está crescendo e 
se aproximando à do Sul e do Sudeste. E;nquanto 
isso, a renda do Nordeste vem caindo. Esse é um 
dado extremamente preocupante, sobretudo se le
varmos em conta que a tendência para redução da 
pobreza no Brasil, que vinha nas décadas de 60 e 
70, quando o Pais crescia a élltas taxas; criavam-se 
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novos empregos, havia uma política desenvolvimen
tista e também uma reversão na década de 80, pas
sando a haver novamente um crescimento da pobre
za; -daí por que alguns chamam a década de 80 de a 
"década perdida", o que nos impõe a obrigatorieda
de de atentanmos para esse problema. Vejam que o 
próprio Banco Mundial, que é insuspeito, nesse rela
tório sobre a pobreza, diz algo que é muito importan
te: não há razão por que um governo, mesmo que 
esteja em fase de implementação de um programa 
de austeridade fiscal, não possa melhorar significati
vamente o bem-estar da população carente e reduzir 
a pobreza por meio de programas bem elaborados e 
voltados especificamente para o pobres. É o Banco 
Mundial que diz. 

Em nome da estabilização econõmica não se 
pode permitir o agravamento da situação de pobreza 
no País. Sobre a questão do trabalho infantil no Bra
sil - um dado que está muito na ordem do dia -, o 
próprio Banco Mundial diz que a participação das 
crianças de 1 O a 14 anos de idade, na força de tra
balho no País, é pelo menos duas vezes maior que 
em qualquer outro país da América Latina 

O Sr. Jefferson Péres- Penmite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex• 
com todo prazer, Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Lúcio Alcânta
ra, li o resultado dessa pesquisa, os dados publica
dos a partir do PNAD. E penso que' existem aspec
tos preocupantes aí, mas também outros alentado
res. Na verdade, foi revertida, embora lentamente, a 
tendência de agravamento do processo de concen
tração de renda, que melhorou um pouco e deve ter 
melhorado ainda mais no último ano com a estaloili
dade da moeda 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Perdão, Sena
dor Jefferson Péres, a pesquisa não diz isso, mas 
que os ricos ficaram mais ricos. 

O Sr. Jefferson Péres - Perdão, até 1993. 
O SR. _LÚCIO ALCÂNTARA- A participação 

dos 1 O o/o mais ricos na renda do Pai;;, .,rn_ 1992, foi · 
de 42,1% e, em 1993, de 49,8%. É de se esperar
aludi ao documento do IPEA, mas não o tenho em 
mão~ - que teria havido uma melhor distribuição de 
renda depois do Plano Re3J. 

O Sr. Jefferson Péres- Nos últimos dezoito 
meses. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- E a pesqufsa do 
PNAD de 1995, que será liberada em julho, poderá 
também trazer novos dados sobre a concentração 
da renda 

O Sr. Jefferson Péres - Nos últimos dezoito 
meses, a tendência de agravamento da concentra
ção de renda teria sido revertida 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- É verdade. 
O Sr. Jefferson Péres - E se essa tendência 

se mantiver, é claro· que esse é um dado altamente 
alentador. Sou da região Norte, uma região periféri
ca como o Nordeste. É claro que simples mecanis
mos de mercado não reduzirão as disparidades re
gionais no Brasil. Quando se defende a economia de 
mercado, evidentemente ninguém - creio que nem 
mesmo o liberal mais extremado, a não ser um pa
leoliberal do século XVIII-. nem um liberal moderno 
defende a inação do Estado. É claro, Senador Lúcio 
Alcântara, que o que se pretende, em primeiro lugar, 
é recuperar - isso é imprescindível - a capacidade
operacional do Estado, que, em grande parte, foi 
desmantelado e está com um enorme déficit público. 
O Estado perdeu os seus instrumentos de atuação, 
que precisam ser restaurados. Em segundo lugar, 
esse Estado deve ser restaurado e fortalecido, em
bora recuando na área econõmica, porque não é 
seu papel ser empresário - esta, pelo menos, é a mi
nha convicção profunda -, a não ser em caráter pio
neiro; mas, depois, tem que haver um refluxo do Es
tado para que ele se concentre, enxuto mas fortale
cido, naquelas atividades que lhe são próprias e que 
o mercado não resolve: educação, saúde, sanea
meiiio bãsico, infra-estrutura e planejamento e cor
ração das desigualdades regionais. Congratulo-me 
com V. Ex• ao trazer este assunto à discussão e me 
solidarizo, como representante da Região Norte, 
com V. Ex•, quando proclama e reivindica a necessi
dade de o Brasil voltar a ter uma política de desen
volvimento regional, até porque os modelos Sudam 
e Sudene, parece-me, já estão esgotados. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. Ex• tem toda 
razão. À medida que o Estado brasileiro recupere 
essa capacidade operacional, ele não pode deixar 
de atentar para esse problema, que é grave. 

O próprio conceito de pobrezâ varia; há institui
ções que adotam um ou outro número como linha 
de _pobreza. Mas, no caso do Banco Mundial, ele 
considerou como pobre alguém que ganha aloaixo 
de US$)25 por mês. Isso não é mais pobreza, é indi
gência 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. Ex• 
tem dois minutos para concluir o seu discurso. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Pois não, já vou 
concluir. 

Enião, o Banco MundiaJ··adotou essa linha, que 
é de indigência, não é mais de pobreza Mesmo as-
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sim, o contingente é alto. Calcula-se que existam, 
nessa linha de indigência, 1 Tmilhóes de brasileiros 
e 42 milhões de pobres, considerando uma Hnha um 
pouco mais alta de ~enda per capita mensal. Quem 
é esse pobre brasileiro hoje? t: geralmente jovem e 
analfabeto, sendo que metade encontra-se na zona 
rural e a outra metade na zona urbana, concentra
dos, sobretudo, no Nordeste brasileiro. E esses p()
bres não são alcançados pelos gastos sociais. 

O Brasil tem um gasto social alto: US$90 bilhõ
es por ano, só que esse gasto não chega a esses 
pobres e indigentes, porque as chamadas redes de 
proteção social, como por exemplo a Previdência, 
não beneficiam os miseráveis, não beneficiam os 
pobres. Os reajustes do salário mínimo também não . 
atingem os pobres, os miseráveis, que não têm nem 
acesso à rede de prestação de serviços que o Poder 
Público eventualmente tem para atendê-los. 

Essas coisas são muito graves, pois, à medida 
que aumentou muito o índice de informalização da 
economia brasileira, diminuiu o numero âe trabalha
dores com carteira assinada; as garantias exigidas 
pela CL T estão funcionando em desfavor dos mais 
pobres e, conseqüentemente, provocando o aumen
to da informalidade da economia. 

Quanto às políticas de educação, o Banco 
Mundial recomenda inclusive o pagamento de bql
sas ou de auxílio às famílias que mantiverem os fi
lhos na escola, a exemplo do que estã fazendo, em 
Brasília, o Governador Cristóvam Búarque e outros 
administradores por este País afora. 

Enfim, o relatório é esclarecedor no sentido de 
·que, partindo de uma instituição financeira multilate
ral, comprometida, inclusive, com esses programas 
de reorganização da economia, aponta, com clare
za, a necessidade de o Brasil monitorar o problema 
da pobreza e ter políticas claras de redução do nú
mero de pobres, que, pelos dados do Banco Mun
dial, vem aumentando no País nos últimos anos, so
bretudo depois da década de 80, a chamada "déca
da perdida", marcada por um agravamento dos pro
blemas sociai!i: · 

O Sr. Rómero Jucá - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, 
peço a tolerância de V. Ex', pelo menos para ouvir o 
Senador Romero Jucá e o Senador Fernando Bezer
ra. Em seguida, concluirei o meu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. Ex" 
tem deferida a solicitação. 

O Sr. Romero Jucá -Senador Lúcio Alcântara. 
em rápidas palavras, gostaria de referendar a impor-

tância das colocações de V. Ex• e dizer que temos 
falado, permanentemente, neste plenário, sobre a 
ausência de um projeto de desenvolvimento regio
nal que efetivamente enfrente as desigualdades. 
Registro ainda que a ausência de um programa de 
desenvolvimento eStá gerando o que se chama, no 
País, de uma guerra fiscal. Um artigo muito inte-

. ressante, publicado neste final de semana pelo 
Correio Braziliense, diz: "Todos contra São Pau
lo". Isso demonstra que a !alta dessa política de 
desenvolvimento regional estã gerando unia con
centração e uma guerra fiscal no País, que agrac 
varão ainda mais a desigualdade. Então, gostaria 
de referenciar essa questão e de aplaudi-lo pelo 
tema trazido hoje à tarde. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Para confirmar a 
sua afirmação, Senador Romero Jucã, os dados do 
Banco Mundial demonstram que, enquanto Curftiba 
tem 7% de pobres, a zona rural do Nordeste tem 
44%, dos quais - para homenagear o Senador Os
mar Dias, que é um interessado nas questões da 
agricultura - metade se constitui .de pequenos pro
prietãrios rurais ou de meeiros. t: proprietário e estã 
abaixo da linha de pobreza dos US$25 pocmês, se
gundo os critérios do Banco Mundial, o que mostra a 
gravidade do problema 

O Banco Mundial recomenda que, para rever
ter esse processo, diminuir o número de pobres, o 
Brasil teria que crescer 7% ao ano. 

O Sr. Fernando Bezerra - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Com prazer 
ouço V. Ex'. 

ô Sr. Fernando Bezerra - Lamento por não 
estar aqui, desde o início da sessão, para ouvi-lo. 
Porém, tive ainda a oportunidade de captar a impor
tância do discurso que pronuncia V. Ex•. Acrescento 
um dado que não sei se foi colocado em seu discur
so: do total da -renúncia fiscal da União, apenas 
10,3% vão para o Nordeste. Cerca de 57%- o que é 
incompreensível - destina-se à região mais desen
volvida do País. t: lamentãvel que se assista a isso, 
sem que nenhuma ação do Governo seja praticada 
na direção de reduzir essas diferenças. Na maioria 
das vezes, grande parte da renúncia fiscal é aplica
da no Nordeste, como muito bem tem expressado V. 
Ex', e existem dados estarrecedores em relação ·a 
sua economia. Cumprimento V. Ex> por tudo isso, 
colocando-me ao seu lado com o objetivo de colabo
rar, no sentido de fazermos com que o Governo Fe
deral se sensibilize e adote uma política que reduza 
esses desníveis regionais. 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Além de V. Ex• cento das pessoas abandonam o tratamento, o que 
ser Senador, é investido na alta função de Presiden- as toma resistentes às drogas e disseminadoras dos 
te da Confederação Nacional da Indústria, conhece bacilos resistentes a elas. 
muito bem esse problema e está nos ajudando nel O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Exª 
esforço que os Senadores do Nordeste estão fazen- ·um aparte? 
do a favor dessa região. Parece-nos que o Presiden- O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço o nobre 
te da República está sensibilizado com o problema e Senador Josaphat Marinho. 
promete a elaboração de uma política de desenvolvi- O Sr. Josaphat Marinho - Quero apenas di-
manto regional que possa corrigir essas disparida- zer-lhe que já tive a oportunidade de fixar este as-
des. sunto n!lste plenário, invocando o problema do au-

0 problema do Nordeste não .é regional, é um mento da tuberculose na Bahia, mediante a observa-
problema nacional. O que nós, nordestinos, quere- ção de um especialista, Professor José Süveira, que 
mos são condições para que o Nordeste se insira ali fundou um instituto especializado, o IBIT. Ele teve 
neste novo quadro da economia, de globalização, de oportunidade de salientar que o problema é que, 
privatização, de competitividade, de concorrência. A com o combate .inicial que houve, com êxito, esque-
continuar como está, a tendência será o aumento da ceu-se, depois, da tuberculose. É o regime sempre· 
distância entre o Nordeste e as regiões mais desen- dominante no Brasil. 
volvidas. O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - A descontinuida-

Quero mostrar um outro dado preocupante de de atenção ao problema, o aparecimento da 
para o País e para o Nordeste. AIOS, que é um fator pré-disponente à tuberculose, 

O Sr. Ney Suassuna - Senador Lúcio Alcànta- e o empobrecimento determinaram o aumento de 
ra, V. Ex• me concederia um aparte? casos. · 

O SR. LúéiO ALCÂNTARA -Pois não, Sena- Esse não é um problema apenas do Brasil. Na 
dor Ney Suassuna. Só peço que V. Ex' seja breve, lnglaterra_e nos Estados Unidos os casos vêm au-
pois quero concluir e não abusar da tolerância do mentando, agravando-se com a resistência, o que· 
Presidente Odacir Soares. toma muito mais difícil a cura. Foca o alerta para que 

O Sr. Ney Suassuna - Quero apenas parabe- não se faça o que foi denunciado aqui pelo Senador 
nizar V. Ex' pelo enfoque que dá ao seu discurso. É Josaphat Marinho, pela palavra abalizada e segura 
tão patente essa diferença que a revista Veja desta· de um dos grandes conhecedores do problema, Pro-
semana traz um artigo mostrando que o Nordeste, fessor José Silveira, que é um velho lutador contra a 
cada vez mais, diminui seus percentuais em relação tuberculose. ·· 
aos percentuais do País. Nobre Senador, tudo o que Muito obrigado, Sr. Presidente. 
se fizer ainda é pouco para evitar a marginalização O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O dis-
galopante nesses últimos anos. curso de V. Ex' foi muito importante, nobre Senador 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - MLito obrigado· . Lúcio Alcàntara, principalmente porque aborda a 
pelo aparte. questão da redução do crescimento da população 

Para concluir, quero me referir a um problema brasileira, que a meu ver é o problema mais grave, 
de saúde pública no País que vem se agravando: 0 parqué tem conotações geopolíticas. A redução do 

· problema da tuberculose. crescimento é decorrente de uma política de centro-
Ontem foi 0 Dia Mundial de Combate à Tuber- le da "natalidade", que significa um processo massi-

culose, comemorado pela Organização Mundial de ficado de laqueação das mulheres brasileiras. 
Saúde. Os dados no mundo todo, não só do Brasil, O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
mas também de países corno a Inglaterra e Estados peço a palavra pela ordem. 
Unidos, estão mostrando um recrudescimento da tu- O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Tem V. 
berculose, um aumento da ocorrência de casos. É Ex• a palavra pela O(dem, Senador Roberto Re-
uma doença que parecia banida do nosso meio, por- quião. 
que existe a vacina BCG e novas drogas, potentes, O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pela 
capazes de curar definitivamente os tuberculosos, ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
diferentemente do que acontecia há alguns anos em Sr% e Srs. Senadores, pelo que estou vendo nesta 
todo o mundo e, de modo eapecial, no Brasil. Exis- sessão de segunda-feira, a imprensa tem trazido da-
tem 90 mil casos de tuberculose, por ano, em nosso dos importantes ao plenário deste Senado, tais 
País. Desses, temos 5 mil óbitos. Dezasseis por como os problemas do Nordeste e da tubercl..iose. E 
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eu, que também leio com atenção os Tornais de tira
gem nacional e as revistas mais importanteS, quero 
trazer para o Plenário do Senado mais um problema. 
A revista Veja e os principais jornais do País estão 
sistematicamente acusando este Senado da Repú
blica de corrupção, venda de votos, tráfico de in
fluência. 

Quero apelar à Mesa para que tome as medi
das legais contra esses veículos, sob pena de mais 
adiante - e daí com o objeto claro e determinado -
um Procurador da República, cioso dos seus deve
res, abrir um processo de corrupção contra o Presiden
te da Rep(bliêa e os mentlros do Senado Nacional. 

O silêncio da Mesa e do Senado reforçarão a 
possibilidade de desmoralização e escarmento públi
co deste Plenário, desta Assembléia; ao mesmo 
tempo viabilizarão, de forma definitiva e sem ne
nhum equívoco, quanto ao objeto, uma ação de cor
rupção contra o Presidente da República e os Sena
dores desta Casa. 

Espero-que a Mesa atenda esta minha questão 
de ordem e encaminhe o problema para a Correge
doria do Senado. Ou não existe a corrupção e esses 
veículos têm que ser processados, ou existe, e pre
cisamos tomar providências internas . 

. É essa a Questão de ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Nobre 

Senador, V. Exª tem dois caminhos para materializar 
a questão de ordem. Primeiro, enca,minhando uma 
representação à Mesa, que imediatamente a enca
minhará à Procuradoria Geral do Senado Federal; 
outra forma é V. Exª encaminhar di reta mente à Pro
curadoria Geral do Senado, no que será imediata
mente atendido, nos termos da Resolução nº- 40, de 
1995. A questão levantada por V. Exª é importantís-
sima. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
não que me custe muito trabalho formalizar as medi
das que levantei, mas a Mesa pode tomar oonheci
mento, de ofício, da minha questão de ordem e da 
minha represerytação, uma vez que estão transcritas 
nos Anais da.Casa, Espero que a Mesa as.sim o 
faça, poupandO-me burocracia e trabalho num as
sunto importante cciinó este. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -V. Ex• 
será atendido. A Mesa determina a sua Secretaria 
Geral que transcreva a questão de ordem de V. Ex• 
e encaminhe-a à Procuradoria Geral do Senado, 
para que tome as providências requeridas. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Cónce
do a palavra ao Senador Edison Lobão, por cessão 
do Senador Bernardo Cabral. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se
nadores, no início deste mês, assinalou-se o 212 ani
versário de falecimento do ex-Deputado Pedro Aleixo. 

Falar de Pedro Aleixo é sentir sua valiosa pro
sença em todos o~ ·recantos do velho Palácio Tira
dentes, no Rio de Janeiro, e deste Palácio do Legis
lativo em Brasília - nos plenários, nas comissões e 
nos seus longos corredores. · 

Figura exponencial entre os nossos vultos do 
passado, Pedro Aleixo reunia, na sua figura de ho
mem simples, modesto e generoso, uma das mais 
lúcidas inteligências provindas das Minas Gerais. 

De rara coerência e fidelidade aos princípios 
da democracia. a que se manteve subjugado desde 
a sua juventude, foi eleito Deputado para a elabora
ção da Constituição de 1934 e, Presidente da Câma
ra em 1937, rompeu com o Presidente Getúlio Ver
gas por discordar do Estado Novo, que fechara o 
Congresso com intenções contínuísta. 

Em 1943, foi um dos articuladores e signatários 
do histórico Manifesto dos Mineiros, que deu início à 
ruína da ditadura de então. Líder da oposição em 
1963, pariicipou da Revolução de 31 de f!lllfÇO de 
1964, convencido de que se fazia necessária para 
impedir a comunização do Pafs. 

Em maio de l969, já empossado Vice-Presi
dente da República, Pedro Aleixo foi incumbido pelo. 
Presidente Costa e Silva de coordenar a elaboração 
da Emenda nº- 1 à Constituição de 1967, por nieio da 
qual, corno se tornou do conhecimentó público, Pe
dro Aleixo buscaria suspender o recesso do Con
gresso e criar as oondições para a revogação do Ato 
Institucional nº- 5. 

Esta a meta que compulsivamente perseguiu 
Pedro Aleixo, desde a deflagração do Movimento de 
1964: o restabelecimento, o mais iâpTdo -possível, 
das nossas instituições políticas em bases democrá
ticas, bandeira que desfraldou e empunhou em toda 
a sua vida pública 

A partir daí, todo o País conhece a saga vivida 
por Pedro Aleixo .. Impedido por doença o Presidente 
Costa e SilVa, os -Ministros militares de então assu
miram o poder. Pelo Ato Institucional nº- 12, de 31 de 
agosto de 1969, Pedro Aleixo foi impedido de substi
tuir Costa e Silva na Presidência da República e 
pelo Ato Institucional no. 16, de 14 de outubro do 
mesmo ano, foi_ destituído da \/'ICe-Presidência, alegan
do-se oomo motivo detenninante dessa medid3 arbitrá
ria a sua posição contrária ao Ato Institucional ri'- 5. 

Ainda ao tempo de Getúlio Vargas, após ter 
sido demitido da direção do Banco. Hipotecário de 
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Minas Gerais, por conta do Manifesto dos Mineiros, 
Pedro Aleixo não aceitou o convite para ser prefeito 
nomeado de Belo Horizonte. 

Em artigo que publiquei no Correio Brazilien
se, em março de 1975, dois dias após o falecimento 
de Pedro Aieixo, divulguei a informação de que, por 
intermédio de Rondon Pacheco, ele tora, em passa
do recente, sondado pelo governo militar para o Su
premo Tribunal Federal, oferecimento que cordial
mente recusou. 

Toda essas ações e atitudes, Sr. Presidente, 
sempre se inspiraram na fidelidade de Pedro Aleixo 
a uma linha de coerência que jamais foi desvirtuada. 

Como Líder do Governo Jãnio Quadros, Líder 
da Oposição no Governo João Goulart e novamente 
líder do Governo Castelo Branco, as posições a que 
Pedro Aleixo foi levado não surgiram de injunções 
políticas ou regionais, mas, como é sabido nos 
meios parlamentares, eram uma decorrência natural 
da sua competência, dedicação e lealdade, qualida
des exalçadas pelos seus próprios adversários. 

Sinto-me bastante honrado, nesta oportunida
de, em lembrar que, então exercendo as funções de 
jornalista político em Brasma, mereci de Pedro Alei
xo a sua amizade pessoaL Depois que lhe foi impos
ta a arbitrária destituição - acontecimento que, se 
não tivesse existido, teria alterado sobremodo o re
gistro de tantos eventos lamentáveis que se sucede
ram -, meu apartamento era o modesto local escolhi
do por Pedro Aleixo e sua esposa pára se hospeda
rem e"l Brasília quando vinham a esta Capital. 

Sr. ~residente, Srªs e Srs. Senadores, a figura 
de Pedro Aleixo sempre representou um modelo a 
ser seguido, a ser oferecido aos jovens como um 
exemplo de homem que, pelo estudo, reuniu excep
cional bagagem cultural sem jamais dela jactar-se; 
um exemplo de coerência às idéias mais puras e de 

· lealdade aos compromissos assumidos na sua vida 
profissional, de inexcedível advogado, e na sua tra
jetória pol !tica, de intemerata conduta pública. 

O Sr. Lauro Campos- V. Ex•. me concede um 
aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Tem V. Ex'. a palavra. 
O Sr. Lauro Campos - Quero somar minha 

. voz à de V. Ex", neste momento em_ que se presta 
uma homenagem ao Professor Pedro Aleixo. Vizinho 
meu em Belo Horizonte e tendo sido meu colega de 
tunna, desde o ginásio, seu filho Mauricio, Pedro 
Aleixo foi eleito paraninto da mfnha turma. E não me 
fonnei por isso; não por causa da figura do homena
geado, mas pela maneira com que os alunos enca
minnaram o processo de escolha. Então marquei mi-

nha formatura na secretaria para o dia 14 de dezem
bro, e qual não foi minha surpresa quando, nesse 
dia, me dando um tapa de luva, compareceu Pedro 
Aleixo a minha formatura individuaL Anos mais tar
de, aqui em Brasília, ele me procurou, como também 
ao jornalista Rubens de Azevedo Lima e outras pes
soas, em companhia de seu filho, o Padre José Car
los Aleixo, no intuito de organizar o terceiro partido, 
o POR, com o qual pretendia mover uma luta em 
uma trincheira mais avançada do que aquela em 
que o MDB então havia se instalado. Assim, ele me 
procurou para organizar e fazer parte da comissão 
provisória nacional do POR e também ao jornalista 
Rubens de Azevedo Lima, tendo ambos aceitado na 
ocasião essa tentativa- que sabíamos inalcançável -
de arregimentar mais de um milhão de. assinaturas 
em, no mínimo, sete Estados. Mas, realmente, ven
cer essa muralha protetora do bipartidarismo, impos
ta pelos militares, seria realmente uma tarefa acima 
de qualquer possibilidade. Quando quase todos de
sapareceram, na ocasião em que ele entrou no os
tracismo, ao· não poder assumir a presidência da Re
pública, eu e mais um colega, o Juiz Dario Viotti, ia
mos praticamente toda noite visitar sua solidão. Foi 
depois que ele nada era que passei a conhecê-lo 
mais de perto e a admirar aquela personalidade tão 
cheia de predicados. Muito obrigado. 

O SR. EDISON LOBÃO - Agradeço o aparte 
--- de V: 'Ex" e o testemunho que traz sobre a personali

dade marcante de Pedro Aleixo. De certo modo; há 
alguma coincidência entre a posição de V. Ex" e a 
minha:· Depois que ele nada era, V. Ex~ passou a vi
sitá-lo; e depois que ele nada era, passei a hospedá-lo. 

Pedro Aleixo tinha uma personalidade realmen
te forte, homem honrado, um intelectual, um grande 
jurista e um político extraordinário. 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Exª um 
aparte, Senador? 

· O SR. EDISON LOBÃO - Ouço com prazer o 
Senador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá - Senador Edison Lobão, 
em nome da Liderança do PFL, gostaria também de 
associar a minha posição pessoal e a posição do 
Partido à homenagem que V. Ex" presta a Pedro 
Aleixo, porque entendemos que V. Ex" referencia um 
homem de bem, referencia um exemplo de retidão, 
de caráter e de seriedade, que é importante não só 
para o presente, mas para as futuras gerações de 
políticos brasileiros. Eu gostaria de dizer que a ima
gem e a história de Pedro Aleixo serão importantes 
para o tutúro e para que, cada:vez mais, se consoli
de a imagem públiCa da politica brasileira, no senti-
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do da retidão de caráter, do cumprimento das obri
gações e no sentido de encarar a vida pública como 
uma missão a ser dotada de caminhos que nem 
sempre são os melhores, mas sempre serão os ca
minhos da honradez que Pedro Aleixo trilhou. Quero 
parabenizar V. Exª e fazer parte também dessa ho
menagem singela que é prestada agora. 

O SR. EDISON LOBÃO - Recolho com alegria 
o aparte de V. Exª, que, neste momento, fala em 
nome da Liderança do PFL, que vem se juntar, por
tanto, a este pronunciamento que faço no tarde de 
hoje, em homenagem à memória de um grande bra
sileiro, que foi, sem dúvida alguma, Pedro Aleixo. 

O Sr .. Bernardo Cabral- V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço com prazer V. 
Exª. 

O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Senador 
Edison Lobão, a grande verdade é que dificilmente 
os contemporâneos fazem justiça ao homem públi
co. Geralmente são os seus pósteros que, à distân
cia do tempo, quando a poeira da maldade assenta, 
uma plêiade ou de historiadores ou de Parlamenta
res, como V. Exª agora, à frente dessa homenagem, 
relembra alguém como a figura de Pedro Aleixo. 
Quero dar meu depoimento pessoal. Quando che-c. 
guei à Cêmara dos Deputados, em 1967, mal havia 
entrado na casa dos ·trinta anos de idade, Pedro 
Aleixo era o Presidente do Congresso. Naquela altu
ra, como sabe V. Exª, o Vice-Presidente presidia o 
Congresso. Convivi muito com ele. Meu filho era ga
rotinho, ele chamava o Júlio de meu secretário. 
Aconselhou-me muito. Quando o Ato Institucional ri' 
5 foi editado e meu nome levado à cassação e à 
perda de dez anos de direitos políticos, o único voto 
contrário foi o do Vice-Presidente Pedro Aleixo. To
mei conhecimento disso porque um ajudante-de-or
dens do Chefe da Casa Militar, numa carta e, mais 
tarde, em um depoimento ao filho de Pedro Aleixo, 
nosso Padre Aleixo, que está fazendo um trabalho 
sobre essa época, esteve conversando comigo so
bre esse tempo em que Pedro ,1\leixo dizia ter medo 
do Ato Institucional ri' 5 não ·no que diz respeito à 
grande autoridade, mas no que diz respeito ao guar
da da esquina, que poderia exagerar naquilo que fi
zesse. Passado o tempo, ainda pouco ouvi o Sena
dor Laura Campos, absolutamente independente 
para dar o_seu depoimento, dizendo que no ostracis
mo o procurou, como tantos outros. Eu mesmo vejo 
com alegria essa atitude espontânea de V. Exª de 
trazer P-aia a tribuna do Senado a homenagem a um 
homem público que foi, sobretudo, um grande políti-

co, o maior jurista e possuidor de uma qualidade ex
cepcional: a lealdade a seus amigos. Quero asso
ciar-me à homenagem que V. Exª, muito oportuna e 
merecidamente, presta à memória de Pedro Aleixo. 

O SR. EDJSON LOBÃO - Recebo com muita 
honra as palavras de V. Exª, que ficarão transcritas 
nos Anais do Senado Federal como mais um teste
munho sobre a personalidade desse homem extraor
dinário que foi Pedro Aleixo. 

Esse episódio do Al-5 - e ele conversavamuito 
comigo, quase todos os dias tomávamos café da 
manhã juntos - foi um episódio curioso e ainda pou
co explicado para a história da politica brasileira. 
Costa e Silva, que editou o Ato Institucional n2 5, na 
verdade, não queria fazê-lo. Depois de ter conversa
do com Pedro Aleixo sobre o assunto e de ter rece
bido as suas ponderações contrárias à edição do Al-
5, pediu a seu Vice-Presidente que, na reunião do 
Conselho de Segurança Nacional, exibisse as· suas 
razões contra a edição do AJ-5, e Pedro Aleixo falou 
durante vinte e cinco minutos, num libelo, contra a 
tentaliva de se editar ali o Ato Institucional n" 5. 

Ficou absolutamente sozinho. Nenhum mem
bro do Conselho de Segurança Nacional,. militares 
ou civis, nenhum deles acompanhou Pedro Aleixo e 
o próprio Presidente da República, que não deseja
va o Al-5. Costa e Silva ainda fez uma tentativa cu
riosa: pediu ao secretário do Conselho de Seguran
ça Nacional que pusesse a fita, objeto da gravação 
do discurso de Pedro Aleixo, para que os ministros 
que sentaram mais ao fundo da sala pudessem ouvir 
melhor as palavras do Vice-Presidente da Repúbli
ca. É claro que os ministros todos haviam escutado 
muito bem as palavras do Vire-Presidente, mas ele 
queria repetir aqueles argumentos ainda no seu de
sespero pessoal para não editar o Al-5. E assim foi 
repetida a gravação. Posta em votação, todos os mi
nistros votaram a favor do Al-5, inclusive os minis
tros cMs, alguns dos quais deputados e senadores. 

Daí por diante, exatamente em razão disso, 
Pedro Aleixo caiu em desgraça com os militares. O 
Secretário do Conselho de Segurança Nacional, um 
general, tomou a si a incumbência de enviar uma 
carta a todos os oficiais-generais das Forças Anma
das, encaminhando o discurso de Pedro Aleixo e 
procurando insinuar que o Vice-Presidente da Repú
blica estava traindo a revolução, na medida em que 
não desejava a edição do Al-5. 

Essa é a bela história desse grande brasileiro e 
político que foi Pedro Aleixo. 

Vejo aqui o Senador Josaphat Marinho e lem
bro-me de que, quando eu era jornalista, S. Ex .. , por 
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muitas vezes, quando foi Presidente da grande Co
missão que elaborou a Constituição de 1967, co
mentou comigo a resp<;lito. Josaphat Marinho escre
veu um capítulo sobre os direitos e garantias indivi
duais para aquela Constituição. Pedro Aleixo elogia
va muito esse trabalho, o qual considerava extraordi
nãrio. Naquela época, o Relator era o Senador Kon
der Reis, que ficou encarregado de examinar a pro
posta de Josaphat Marinho; tanto quanto sei, grande 
parte dessa proposta foi introduzida na Constituição 
de 1967, que era uma boa Carta Constitucional. 

Esse homem militou na política brasileira na
quela fase intensa Tempos depois, obstinado em 
reabrir o Congresso Nacional, que estava compulso
riamente colocado em recesso, e em retomar o ca
minho da democracia, ele convenceu Costa e Silva 
a fazer uma grande emenda constitucional, conheci
da como a Emenda n" 1 de 1969. Costa e Silva en
carregou o Ministro da Justiça, Gama e Silva, de 
fazê-la. Gama e Silva não desejou fazê-la, e, então, 
Pedro Aleixo tomou a si esse encargo. 

Certa vez, Pedro Aleixo mandou-me uma carta, 
que tenho nos meus arquivos, em que comentava 
uma observação do Presidente Costa e Silva ares
peito de um artigo que ele, Pedro Aleixo, havia redi
gido e que possibilitava a revogação do Al-5. 

Pedro Aleixo escrevera: "Ouvido o Conselho 
de Segurança Nacional, o Presidente da República 
decretarã a revogação do Al-5". 

Costa e Silva o chamou e disse! "Dr. Pedro, re
tire essa parie que diz "ouvido o Conselho de Segu
rança Nacional", porque, se tivermos que ouvir o 
Conselho de Segurança Nacional, vai ocorrer aquilo 
que acontecia no circo romano, em que todos apon
tavam o dedo para baixo". 

Então, foi retirada essa parte do artigo, que fi
cou redigido simplesmente assim: "O Presidente da 
República revogarã o Al-5". E assim foi feito muito 
tempo depois, com essa possibilidade, sem ouvir o 
Conselho de Segurança Nacional. 

Artigo do Padre e Professor José Carlos Brandi 
Aleixo, publicado, entre outros jornais, pelo Correio 
Braziliense e pelo O Estado de Minas Gerais, am
bos aos 3 do corrente mês, acompanhados de judi
ciosos comentãrios, dã uma síntese notãvel do difícil 
caminho percorrido na vida pública pelo Dr. Pedro 
Aleilco. Acredito que esse artigo e os comentãrios, 
pela sua substância e pelo brilhantisnio de sua redac 
ção, devem ser perenizados em nossos Anais, em 
urna modesta homenagem que podemos prestar à 
memória do grande brasileiro Pedro Aleixo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenta. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. Odacir Soares, 1 g Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes, 
por cessão do Senador Bernardo Cabral. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadoras, estamos tràzendo hoje à tribuna um 
assun!o que tem nos preocupado profundamente e 
que estã diretaniente direcionado com a mão-<le
obra, com a força de trabalho deste País, que é o 
problema do desemprego. Atualmente, o desempre
go atinge patamares dos mais altos da história do 
Brasil, trazendo preocupação para a sociedade, hu
milhação e sofrimen!o para os trabalhadores, cresci
men!o da violência urbana e fome. 

É. importante que o Governo Federal esteja 
aten!o ao problema, mobilizando os diversos Minis
térios emíolvjdos no tema, com o objetivo de encon
trar soluções urgentes para estancar o crescimento 
vertiginoso das taxas de desemprego no País. 

Diante dessa realidade, é fundamental que o 
combate ao desemprego se apresente de forma sé
ria, cõnsistente e profunda, sem o que se estarã 
apenas, sem resolver o problema, penalizando ainda 

·- mais as principais vítimas da situação. 
Estamos falando das recentes medidas sugeri

das por diversas au!oridades do Governo Federal 
que, sem atacar as verdadeiras causas do desem
prego, apontam para um injusto corte de direitos ad
quiridos dos trabalhadores brasileiros. 

Inicialmente, gostaríamos de afirmar traJar-se 
de um profundo equívoco identificar nos direitos so
ciais e trabalhistas a causa maior da dificuldade das 
empresas para contratar mão-<le-obra ou ainda para 
tomar seus produ!os mais competitivos no mercado 
internacional. 

É preciso que se diga, de forma clara e sem hi
pocrisia, que o salãrio do trabalhador brasileiro é um 
dos menores do mundo, sendo, portanto, qualquer 
cus!o agregado, por alto que fosse, por equivalência, 
também um dos mais baixos dentre os países. 

O cus!o do trabalhador brasileiro.. tomando 
como média o custo/hora de um trabalhador da in
dústria de transformação, segundo diversas pesqui
sas divulgadas amplamente pela imprensa nacional, 
é cerca de apenas 3 dólares/hora 
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Esse mesmo trabalhador em Port:..gal apresen
ta um custo de 4 dólares/hora; na Grf.-cia, de 5 dóla
res; na Espanha, de 12 dólares; na Itália, de 16 dóla
res; e, finalmente, na Alemanha, de 21 dólares/hora, 
apenas para citer alguns exemplos. 

Além disso, é preciso ficar claro que, quando 
está se tratando de encargos, não se pode falar em 
férias, repouso remunerado, 13º salário ou licença
maternidade, por exemplo, que são direitos dos tra
balhadores - a não ser que se pretenda revogar a 
Lei Áurea, como escreveu o jornalista Clóvis Rossi. 

( ... ) 
É inaceitável, portanto, Srils e Srs. Senadores, 

que se pretenda também, em nome do combate ao 
desemprego, liquidar com a organização dos traba
lhadores brasileiros, duramente construída ao longo· 
de décadas de lutas e mobilização, por meio de 
transferência dos recursos da contribuição sindical 
dos trabalhadores para os cofres do Governo Federal. 

A apresentação dessa proposta, como instru
mento gerador de recursos para qualificar a mão-de
obra dos trabalhadores, é incompreensível, contradi
tória e também bastante estranha, quando, ao mes
mo tempo, insistentemente, se procura eliminar insti
tuições reconhecidas nessa mesma função, como o 
Senai e o Sesc, por exemplo. 

( ... ) 
É preciso que se diga também que, ao longo 

de décadaS, o ensino fundamenta·! foi tratado com 
absoluto descaso pelos sucessivos {lavemos; resul
tando na sttuação atual, em que 40% da mão-de
obra têm apenas o 1Q Grau, 30% são analfabetos, e 
o restante é incapaz de ler e entender um manual de 
instruções. com dificuldades, portanto, de incorpo
rar-se às novas tecnologias de produção. 

( ... ) 
A anunciada pretensão de aHerar o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço, por outro lado - com 
transferência dos recursos para a exploração dos 
bancos privaC:os, com direito a saques somente na 
aposentadoria -. é uma proposta inoportuna, incon
sistente e d~provida de qualquer sentido social. 

Apesar ·de ter o seu valor real confiscado em 
cerca ·de 80% nos últimos 28 anos, segundo pesqui
sa divulgada pelo jornal Gazeta Mercantil, o FGTS, 
criado por Roberto Campos, em 1966, em sl.bstitui
ção à· estabilidade no errprego, mantém o sentido da 
previdência, da proteção social aos trabalhadores, que 
norteou a política trabalhista de Getúlio V argas. 

( ... ) 
Nesse sentido, a proposta de acordos coleti- · 

vos, com eliminação temporária dos direitos sociais 

e trabalhistas, à revelia da lei, principalmente da 
Constituição Federal, imediatamente rechaçada pelo 
Judiciário, pelos empresários e pelos próprios traba
lhadores, evidencia a fragilidade desse tipo de alter
nativa para combate ao desemprego. 

Para o Presidente do Tribunal Superior do Tra
balho - TST, José Ajuricaba da Costa. a redução da 
proteção dos· direitos dos trabalhadores "é um retro
cesso que não vai solucionar o problema do desem
prego", podendo ocorrer exatamente o contrário, ou 
seja, o incremento das demissões no País. 

Esta, aliás, a cot;~clusão cristalina a que chegou 
o Presidente do tribunal Regional do Trabalho do 
Rio Grande do $ui, Vilson Rodrigues Bilhalva, ex

. pressa em brilhante entrevista ao jornal Zero Hora, 
com o conhecimento, a prolundidade e a isenção 
que o cargo que ocupa lhe confere. 

Diz ele: 
•o combate ao desemprego é o canto 

do quero-quero. Esses acordos vão, na ver
dade, aumentar rJ desemprego. Se o empre
sário pode ter o empregado temporário mais 
barato, por que: manteria o atual, de custo 
mais elevado?" 

E diz mais: 
"Temos que ser sinceros. O quevai 

ocorrer é qu.e eíe começará a demitir traba
lhadores co.m Carteira assinada para conn:a
tar outros pelo. regime temporário, com me
nos encargos. Ou seja, vai se estimular uma 
grande rotatividade de trabalhadores e jogar 
trabalhador contra trabalhador." 

.. Esse tipo de solução, segundo diversas autori
dades ·de trabalho no Brasil, já foi tentada em outros 
países, como nos Estados Unidos, por exemplo, re
sultando apenas em aumento do lucro das empre
sas. sem nenhum benefício para os trabalhadores. 

( ... ) 
A verdade, ·Sfils e Srs. Senadores, é que se 

pretendemos enfrent.ar o problema do desemprego 
com seriedade, compromisso e objetividade, deve
mos, antes de mais nada, identificar as suas reais e 
verdadeiras causas. 

É óbvio, tão cristalino quanto à conclusão do 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho do meu 
Estado, que a principal causa do desemprego no 
País são as taxas de juros gigantescas, que inviabili
zam qualquer atividade econômk.:a, em todos os se
tores produtivos. 

A verdade dos fatos, que deve orientar qual
quer discussão sobre o assunto, é que, por um lado, 
temos um dos mais baixos c~.stos de mão-de-obra 
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do mundo e, conseqüentemente, também uma distri
buição de renda na mesma proporção e, por outro 
lado, a maior taxa de juros do planeta 

O ·verdadeiro "Custo Brasil", portanto, antes 
de mais nada, sem hipocrisia, são as taxas de ju
ros, em todos os países do mundo inversamente 
proporcionais ao custo médio da mão-de-obra, ou 
seja, tão mais baixas quanto mais valorizados são 
os trabalhadores, como exceção - é claro -do Bra
sil e outros países agora chamados de "emergen
tes~~. 

Vejamos a seguir alguns exemplos dessa es
clarecedora comparação: 

Enquanto no Japão o custo médio da mão-de
obra por hora é de US$12,84, a taxa de juros é de 
apenas 2,38% anual; 

Já na França, para um custo médio da mão-de
obra de US$15,25, a taxa de juros atinge 8,25% 
anual; 

Nos Estados Unidos. por sua vez, para um 
custo mBdio da mão-de-obra de US$21 ,30, a taxa 
de juros anual não uHrapassa 8,75%; 

· Já no Brasil, enquanto o custo médio da mão
de-obra é de apenas US$3 por hora, a taxa de juros 
atinge a absurda taxa de 60% :ao ano! 

A cada dia que passa, milhares de micro, pe
quenos, médios e mesmo grandes empresários, co
merciantes e produtores primários têm seus negó
cios inviabilizados devido ao alto CLJSto do dinheiro 
ou sob o peso dos encargos anteriormente assumi
dos, resultando no desemprego de novas levas de 
trabalhadores, sem distinção do setor econõmico ou 
profissão. '" --. · ··· 

Mas, além dos empresários e dos trabalhado
res, o maior testemunho do caráter nocivo das 
aluais taxas de júros quem pode dar é o próprio Go
verno Federal, ao mesmo tempo agente e vítima 
dessa política que, no ano passado, aumen!ou a dí
vida interna do País em 84%, elevando-a ao pata-
mar de R$1 09 bilhões. -

Apenas para se ter uma idéia do desastre 
que tal taxa de juros pode provocar, em 1995, por 
conta do pagamento de juros reais das dívidas pú
blicas, interna e externa, o Governo gastou 
R$14,237 bilhões, ou seja, R$5,6 bilhões a mais 
do que em 1994. 

Apenas para dimensionar o volume desses re
cursos, transferidos dos cofres públicos para os ban
queiros privados, internos e externos, lembramos 
que na área da saúcle, no mesmo período, foram in
vestidos R$15,8 bilhões, ou seja, quase a mesma 
coisa 

Vale de;;tacar que também importação indiscri
minada, que está levando vastos selares da econo
mia à falência, ou à extinção pura e simples, tam
bém tem sua parcela de responsabilidade . no au
mento do desemprego. 

Os setorês têxlíl, calçadista, vinícola e de diver
sos outros produtores agrícolas sofrem cotidiana
mente a concorrência absolutamente desleal dos 
produtos estrangeiros, com o fechamento de unida
des e frente de produção e, conseqüentemente, eli- -
mi nação de postos de trabalho. 

. Ainda na relação das causas da recessão, está 
o arrocho ao crédito, que inviabiliza o comércio e 
jOga na rua milhares de trabalhadores. 

( ... ) -

A primeira e fundamental medida de combate 
ao desemprego - portanto, antes do corte dos direi
tos dos trabai h adores - é a redução das taxas de ju
ros, verdadeiro garrote da produção e obstáculo nú
mero um a qualquer política de desenvolvimento 
económico. 

Nesse sentido, trago aqui não as palavras de 
um trabalhador, mas de um empresário do porte e 
da liderança de Mário Amato, ex-Presidente da Fe
deração das Indústrias do Estado de São Paulo, a -
poderosa Fiesp, condenando as propostas de com
bate ao desemprego através do corte dos direitos 
dos trabalhadores. 

Diz S. Sª, em artigo para o Conreio Brazilien
se, do último dia 18 de fevereiro: 

- "Procura-se reduzir os encargos sociais, 
apresentando-os, no entanto, erroneamente, como 
a CillJSa única do desemprego. Ledo engano. O 
desemprego tem -causas que são a essência do 
Custo Brasil. Os empresários não podem trabalhar 
com taxas de juros na estratosfera;_ o transporte 
rodoviário, que representa 80% dos meios _de 
transporte, mesmo sem aumento do preço dos fre
tes, encarece por C!,!lpa das estradas que; parece, 
foram abandonadas como coisa inúti I; o mesmo 
acontece com a malha ferroviária, que representa 
18% do transporte, e com a navegação fluvial, res
ponsável por apenas 2%'. 

É injustifiCável, pÓrtanto, diante dos dados 
apresentados pala realidade, continuar sustentando 
tal taxa de juros, que tem servido somente para 
atrair caj:>itais externos voláteis, com fim unicamente 
especulativ(), sem-qualquer resuHado para o- inc~e
mento da produção nacional. · 

A mais adequada e consistente maneira de 
combater o desemprego, por mais óbvio que possa 
parecer, é a geração de empregos, que impõe inves-
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tir na produção, com pagamento de salários dignos, 
geração e distribuição de renda, valorização do em
presário nacional e do mercado interno: 

Sem isso, e permanecendo as aluais taxas de 
juros, o corte dos direitoS: dos trabalhadores servirá 
apenas para enriquecer ainda mais a elite brasileira 
insensível aos problemas nacionais e retirar qual
quer resquício de cidadania de um contingente sem 
precedentes de brasileiros. 

É inaceitável, portanto, que, para desenvolver
se o País, tenhamos que aceitar como pré-condição 
a ausência de direitos sociais para os trabalhadores, 
a falência do sistema produtivo nacional, a perda da 
soberania econõmica e o império do sistema finan
ceiro espoliador. 

O Sr. Laura Campos - V. Ex• me permite um 
aparte? 

A SRA. EMILIA FERNANDES - Concedo o 
aparte a V. Exª, com muito prazer, nobre Senador 
Lauro Campos. 

O Sr. Laura Campos - Nobre Senadora Emilia 
Fernandes, o bonito discurso de V. Exã trata de um 
assunto, talvez, o mais importante do mundo. São 
830 mil liões de desempregados em escala mundial, 
o que constitui um fato inédito, um pico jamais alcan
çado em qualquer outra fase da história da humani
dade. Desse modo, V. Ex• agiu muito bem, procu
rando apontar as causas, as caracteristicas novas, 
modernas, desse fenômeno, que levaram a atingir 
as referidas dimensões. Infelizmente, parece que 
existe uma tendência para desprezar o fenômeno, 
quando, por exemplo, o Presidente da República se 
vale da estatfstica do IBGE, segúndo a qual o nosso 
desemprego estaria em tomo de 5%. Ora, num País 
onde 48% da mão-dá-obra encontra-se no mercado 
informal de trabalho,.é óbvio que as estatísticas ofi
ciais não têm qualquer significado. Como também 
não tem significado esse albsurdo a que V. Ex• sere
fere, que é essa tentativa de resolver o problema do 
desemprego através da redúção da jornada de tra
balho, através .da permissão de contratar trabalho 
sem carteira as$inada, etc. Gostaria de ler apenas 
um pequeno trecho de uma entrevista dada, há pou
co tempo, pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso à revista Esquerda 21. Diz Sua Excelência: 
"Conve.Sei com Felipe González sobre isso, sobre a 
Espanha Eles mudaram o Código de Trabalho, para 
quê? Para permitir maior liberdade nas formas de 
contrato, para permitir contratação por tempo par
cial, com menos garantias sociais. Se você não der 
alguma flexibi !idade, realmente não vai ter como aJb.. 
sorver essa mão-de-obra.• Então, a solução para o 

desemprego, de acordo com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, é seguir o exemplo da Espa
nha, flexibilizando em cima dos trabalhadores, ou 
seja, retirando as garantias trabalhistas e lançan
dO-{)S à sanha do mercado livre de tralbalho. No 
entanto, lá na Espanha - a que Sua Excelência 
se refere-, o deseinprego.atingiu 28%. Portanto, 
é de se lamentar que não sigam as pegadas de 
V. Ex•. procurando evidenciar que o desemprego 
moderno é devido ao fato de que a economia ca
pitalista keynesiana faliu, está desempregando 
ao invés de reempregar. E, ao contrário, o Japão 
conseguiu atingir o patamar em que hoje se en
contra através da elevação de salário, e não da 
redução, porque o trabalho bem pago é que faz 
com que a máquina, a tecnologia seja um substi
tutivo interessante para a mão-de-obra cara, e 
?SSim por diante. Portanto, é o respeito ao traba
lhador, que o Japão manifestou ao longo de sua 
história, que fez com que ele atingis se essa si
tuação de -economia de ponta. Infelizmente, nós 
seguimos um caminho oposto. E, por isso, o 
nosso capitalismo só cólherá mais perversidades 
e mais desemprego. 

A SRA. EMILIA FERNANDES - Agradeço o 
aparte de V. EX•, nobre Senador Lauro Campos, que 
enriquece o meu pronunciamento. 

Estávamos levantando para discussão aqui no 
Senedo - e entendemos que é uma preocupação de 
todos os trabalhadores, sindicatos e entidades que 

. neste momento estão atentos - essa condição que 
se deseja colocar para o País como solução: no 
momento em que reduzirmos os direitos sociais dos 
tralbalhadores, resolveremos o problema do desem
prego. 

Entendemos que será investindo na educação, 
na mão-dB-{)bra qualificada - pagando-se bem para 
que se possa exigir um bom resultado -, l:jue tere
mos, então, a qualidade do produto e a competitivi
dade que o País precisa para se colocar diante do 
Mercosul e, enfim, diante do próprio comércio euro
peu. 

Acreditamos que retirar direitos, apostar na fa
lência do sistema produtivo, perder a soberania eco
nõmica e aceitar esse financiamento espoliador ex
temo, realmente, são medidas que visani uma solu
ção simplista 

Essa solução simplista, lembra o grande jorna
lista da minha terra, Paulo SanfAna, que, com sua 
aguçada sensibilidade, dizia: "não havia desempre
go no Brasil, em 1850, embora não tivéssemos in
dústrias e nossa sociedade fosse exclusivamente 
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agropastoril: é claro havia a escravidão. Quem não 
fosse proprietário, era escravo." 

Ele faz uma reflexão - e diante do tempo, não 
vou me estender -, uma avaliação sobre se quiser
mos falar em desemprego, apostando no trabalha
dor. Se quisermos retirar dos trabalhadores os seus 
direitos hoje, é lógico que vamos dar inicio a um re
trocesso e poderemos chegar, inclusive, à essa 
comparação que aqui foi colocada. 

Parece-nos que antes de superarmos a "Era 
Vergas", como já se anunciou, as medidas sugeridas 
para combater o desemprego, apontam para um re
trocesso ao período pré-Revolução de 1930, quando 
não havia sequer jornada de trabalho e os trabalha
dores viviam sob o jugo dos latifundiários. 

Nesse sentido, para concluir, gostaria de deixar 
registradas as palavras de O. Luciano Mendes, aler
tando para a necessidade de abrir os olhos em bus
ca de novos caminhos. 

Diz ele, traduzindo o espírito da Campanha da 
Fraternidade deste ano: 

Enquanto é tempo, precisamos romper 
a asfixia moral e psíquica do sistema que se 
alimenta nas teses neoliberais para redesco" 
brir outra saída para nossos países, em que 
a primazia seja dada à dignidade de toda 
pessoa, sem excluídos, nem excludentes. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao Senador Romero Jucá 

S. E~ dispõe de 20 minutos. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sf's e Srs. Senadores, venho novamente a 
esta tribuna para fazer um discurso que não gostaria 
de pronunciar. Na sexta-feira passada, tivemos aqui, 
pela manhã, uma fala minha denunciando a corrup
ção e agressões que estão ocorrendo em Roraima. 
Ouvimos relato parecido de um Senador do Estado 
do Acre e também a outro semelhante de um Sena
dor do Estado dG Rondônia. 

Na mesma sexta-feira, o Senador Osmar Dias, 
nosso companheiro e amigo, reclamou que estava 
se tratando de questões locais, quando o Senador 
gostaria de tratar de uma questão nacional, relacio
nada à privatização do Banco do Brasil. Entendi a 
posição do Senador Osmar Dias. E felizmente S. 
Ex" hoje pôde fazer seu discurso sobre o Banco do 
Brasil. 

Mas fiz questão de usar esta tribuna hoje para 
esclarecer aos companheiros de outras regiões que, 

infelizmente, ao vir aqui para denunciar agressoes, 
violências, assassinatos, perseguições políticas, não 
faço isso porque esta tarefa me enobreça ou me dei
xe satisfeito. Muitas vezes um Senador do Norte não 
pode vir tratar aqui só de questões nacionais como a 
do Banco do Brasil. 

E por que um Senador do Norte não pode fazer 
isso? Porque no Paraná, em São Paulo, no Rio 
Grar .de do Sul, nos Estados mais desenvolvidos, de
mocracia, direito à vida e liberdade são questões tão 
intrínsecas ao ser humano que já passaram do está
gio de serem questionadas. Infelizmente, no Norte, 
isso ainda não é uma verdade plena. Lá, não; temos 
problemas com a liberdade, temos problemas com a 
democracia, temos problemas com violência política 
e temos problemas de perseguições. Infelizmente, a 
Justiça ainda não é totalmente respeitada na nossa 
Região. 

Conheço história quanto a isso. No Acre, o 
assassinato do ex-Governador Edmundo Pinto, ou 
a morte de Chico Mendes, que ainda é uma chaga 
aberta por conta de questões políticas. Temos~. em 
Rondônia, o assassinato do Senador Olavo Pires 
e outros assassinatos políticos que até hoje estão 
sem apuração. Em Roraima, ocorreram vários as
sassinatos políticos, como o do jornalista João 
Alencar, como o do advogado e conselheiro fede
ral da OAB, Paulo Coelho, e munas outros. E é 
ccimõ representante de um Estado, por ser Sena
dor de Roraima, que tenho a responsabilidade ins
titucional de defender o meu Estado e a minha 
gentâ Venho hoje aqui denunciar o clima de inse
gurança e de violência que está sendo patrocinado 

- pelo próprio Governo do Estado, que deveria estar 
engajado na proteção à-sociedade e~ no cumpri
mento às leis. 

Políticos de oposição estão sendo perseguidos 
e ameaçados em Roraima, inclusive eu, Senador da 
República. Prefeitos estão sendo ameaçados de 
cassação simplesmente porque não comungam com 
a linha política do Governador. Vereadores, agricul
tores e comerciantes estão sendo retaliados, porque 
não_ fazem parte do partido de um Governador que, 
eleito por um segmento, deveria ter a consciência e 
a responsabilidade de saber que, no momento que 
assumiu, teria que cLidar de todos, trabalhar por to
dos, respeitando todas as correntes políticas, inde
pendente de essas correntes lhe fazerem oposição 
ou não. 

A Sr"- Marina Silva - Permne-me V. Ex• um 
aparte? 
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O SR. ROMERO JUCÁ - Ouço com prazer V. 
Exª. · _ 

A Sr" Marina Silva - V. Exª está falando dos 
problemas do Estado de Roraima e fez uma refe
rência a que os-Senadores do Norte infelizmente
não podem vir à tribuna apenas para tratar dos 
grandes temas, que, de vez em quando, somos 
obrigados a abordar. Temas que são específicos 
da nossa região. Mas, por ser essa região a meta
de do Brasil, infelizmente essa metade do Brasil 
vive a política da forma como V. Exª está narran
do. Estou ouvindo atentamente V. Exª. Se mudás
s_emos o nome do seu Estado de Roraima para 
Acre, não haveria diferença, os métodos, as for-
mas são as mesmas. Daqui a pouco falarei sobre 
o pedido de impeachment do Governador Orleir 
Cameli, que, de todos os Governadores deste 
País, bate o recorde no que se refere à arbitrarie
dades, irregularidades, de atentado mesmo contra 
a cidadania, contra os dire~os do cidadão. Rz este 
aparte apenas para me solidarizar com V. Ex• e di
zer que essa forma antidemocrática d~ tratar as di
vergências políticas tem ceifado ·a vida de muitas -
pessoas, mas, acima de tudo, tem ceifado algo 
fundamental para o desenvolvimento e o cresci
mento do Norte, que é a democracia. Em nossos 
Estados, infelizmente, ser oposição ao Governo· 
significa não ter espaço em qualquer emissora de 
rádio, seja ela oficial ou mesmo particular, porque 
mesmo os empresários, donos de .emissoras tam
bém sofrem retaliações. Os comerciantes, que por
ventura tenham algum tipo de r.elação com a oposi
ção, sofrem retaliações. Boa parte dos empresários 
d~ Região Norte depende de uma relação de comér
CIO com o Governo, que é o maior comprador. En
tão, infelizmente, democracia inexiste e inexistindo 
é possível qualquer tipo de monstru~sidade, até 
mesmo o ato de tirar a vida das pessoas como V. 
Ex• acabou de elencar. Poderia aqui desfiar um ro
sário de nomes de pessoas assassinadas na luta 
para colocar a verdade, ou pelo menos mostrar o 
outro lado d.a. moeda do meu Estado. Agradeço a 
V. Exª por esta oportunidade. Tenha minha solida
riedade em nome de uma política decente correta 
para -o No'rte. É meu desejo que possam~s. tam
bém, debater os grandes temas nacionais, uma 
vez que nossa região representa metade deste 
País e não merece aparecer nos jornais, nos meios 
de comunicações, apenas como o lado que comete 
barbaridades. 

O SR. ROMERO JUCÁ -Acolho com mu~ sa
tistação, Senadora Marina da Silva, o aparte de V. 

Ex•.- Tenho sido testemunha de que V. Exª tem tam
bém colo_ca:Jo . nesta plenário soas preocupações 
sobre a v1olenC1a, sobre as perseguições politicas e 
sobre a irresponsabilidade de governantes na Re
gião Amazônica. Sem dúvida. V. Exª falou bem 
nem a imprensa, ~a maioria das vezes, tem cora: 
gem de relatar os fatos, porque donos de rádio. do- . 
nos de jornal, ~mpresárlos, também são ameaça
dos pela má~uma do Governo com fiscalizações, 
com perseguições e com ameaças diretas. Isso se 
ocorre no Acre. infelizmente, também ocorre no Es
tado de R_orai ma 

O Sr. Bello Parga - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ - Com muita satisfa
ção, nobre Senador Bello Parga. 

O Sr. Bello Parga - Senador Romero· Jucá 
acredoo que V. Exª está cumprindo estritamente ~ 
seu mandato de representante do povo. Não é la
mentável que assunto dessa natureza seja tratado 
neste plenário, o lamentável é que ele tenha origi
nado, que tenhamos de tratá-lo. É lamentável que 
lutas políticas exacerbadas, em que muitas vezes 
as facções se digladiam e chegam até a'Violência 
possam acontecer em qualquer lugar. Mas não é 
ace~vel, nobre Senador, que essas violências se
jam patrocinadas pelo Governo do Estado. É la
mentável que essa política primária do crê ou mor
re seja exercida, seja implementada por aqueles 
que deveriam promover a paz política, deveriam 
administrar com isenção e não caúsar danos à de
mocraci~ ní;jo intimidar a opinião pública, seja ela 
independente ou ligada a qualquer partido político. 
Acredito que V. Exª está cumprindo o seu dever de 
parlamentar ao trazer esse assunto ao conheci
mento da Casa e; por intermédio do plenário do 
Senado, à imprensa nacional. O que é lamentável 
não é que V. Exª trate dele, o lamentável é que o 
problema exista _. . 

O SR. ROMERO JUCÁ - Senador BeiJo Parga, 
recebo a manifestação de apoio de V. Exª. · · 

É lamentável ter que tratar de um assunto 
como esse. Sinceramente, de coração, gostaria dê 
vir aqui hoje falar de forma diferente. Gostaria de fa
lar, por exemplo, que o Estado de Roraimaconta· 
com um projeto _çie desenvolvimento auto-sustentá
vel para produzir alimentos no lavrado para a Ama
zônia sem que seja preciso desmaiar. Gostaria de 
dize~ que _o Estado de R?raima tem um enorme po
tencial m1neral e podena estar gerando riquezas 
para o nosso povo. 
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Mas tenho que vir a este plenário dizer à Casa 
que, hoje, entrei com um ofício no Ministério da Jus
tiça e entreguei outro ofício ao Presidente do Sena
do Federal, Senador José Samey, pedindo garantia 
de vida Estou indo a Roraima para defender os 
meus companheiros, a minha esposa, que é prefei
ta, e a minha filha, que estuda numa universidade 
naquele Estado, os quais esião sendo ameaçados. 
Isso é lamentável. 

É lamentável ter que dizer, por exemplo, que 
no sábado pela manhã, por ordem do Governador 
do Estado, foram presos todos os veículos de trans
porte de asfalto da Prefeitura, que está pavimentan
do ruas nos bairros periféricos da cidade. O Gover
nador não quer isso. porque quer ganhar a eleição 
para prefeito que ocorrerá no dia 3 de outubro. 

É lamentável ter que vir aqui dizer que estou 
pedindo garantia de vida para mim e para os compa
nheiros. E mais: estou pedindo garantia de vida tam
bém para aqueles que estão nos atacando lá, por
que, infelizmente, esse grupo político é capaz de 
mandar matar alguém que está nos atacando, para, 
depois, tentar infligir a culpa a nós da oposição. Isso 
já foi feito em Roraima Já mataram um prefeito e 
muitas pessoas por essa razão. 

É por isso que venho a esta tribuna não para 
falar de desenvolvimento, de questões nacionais e 
do meu querido Estado de Roraima de uma forma 
construtiva; venho aqui para dizer ao Presidente 
da República, ao Ministro da Justiça. enfim, às au
toridades federais, que é preciso acompanhar o 
clima de violência política que está-se instalando 
em Roraima, porque pode ser que, infelizmente, 
daqui a pouco, seja preciso que o Governo Fede
ral intentenha em Roraima, para fazer com que as 
leis sejam cumpridas, que políticos e cidadãos co
muns não sejam trucidados por uma força gover
namental que, c'>mo disse, em vez de estar prote
gendo a sociedade, aluando para minorar as difi
culdades e o sofrimento do nosso povo, está 
atuando para impingir uma linha política, humilhar, 
perseguir e matar . . 

Quero aqui deixar esse alerta. Pedi garantias 
para mim e para minha família. Vou a Roraima esta 
semana; talvez volte no final da semana ou daqui a 
dez dias. Só voltarei quando o clima e a situação lá 
estiverem definidos. Não. abrirei mão das prerrogati
vas de Senador para defender o meu Estado, e não 
abrirei mão das prerrogativas, como homem e como 
cidadão, para defender minha mulher, meus filhos e 
meus companheiros de Partido. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1• Se
cretário em exercício, Senador José Fogaça. 

É lido o seguínte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•50, DE 1996 

Dá nova redação ao Inciso V e ao § 
1•, do artigo 13, da Lei n• 9.249 de 26 de 
dezembro de 1995. 

b Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O inciso V e o § 1• do art. 13, da Lei n"-

9.249 de 26 de dezembro de 1995 passa a vigorar 
com a seguinte redação: ·· 

"Art. 13 ................................................. . 

. . -
oooooooooooooooooooooooouooo~ooouuoooooooouo .. ooo ... oo-

V - das contribuições não compulsó-
- rias; 

§ 1 • - Admitir-se-ão como dedutíveis 
as despesas:" 

I - de contribuições patronais destinadas a 
custear planos de saúde e benefícios complementa
res assemelhados aos da Previdência Social, ·insti
tuídos em favor dos empregados. até o montante 
equivalente ao dobro do vq!or da contribuição dos 
respectivos funcionários. 

11 - com alimentação fornecida pela pessoa ju
rídica. indistintamente, a todos os seus empregados. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!. 3Q Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O objetivo do presente projeto é a redução da 
transferência para o T escuro_ Nacional, via subsí
dios, do custo patronal dos planos de previdência 
complementar e de saúde, mantidos por entres esta
tais e empresas privadas, o que contribuirá para a 
redução do déficit público e, em conseqüência, para 
o êxito do plano de estabilidade econômica Recor
de-se, a propósito, que o Governo de Israel suprimiu 
os subsídios fiscais quando adotou seu exitoso pla
no econômico. 

Limitada a renúncia fiscal a um montante equi
valente ao dobro do valor da contribuição dos em-

.pregados, ficam excluídas do benefício as numero
sas empresas patrocinadoras de planos de previ-
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dência complementar tão liberais (à custa do Tesou
ro Nacional) que não exigem contribuição de seus 
empregados. Pelo texto atual da Lei n" 9.249/95, tais 
empresas transferem para o erãrio o custo integral 
dos planos que patrocinam, o que é moralmente ina
ceitável. 

Como conseqüência, também serão beneficia
dos os contribuintes, sobretudo aquéles que ganham 
menores salários e trabalham em empresas de pe
queno porte, que não têm as mesmas condições das 
grandes empresas para organizar planos comple
mentares, de saúde e de previdência 

A supressão do privilégio da renúncia fiscal 
para seguros e para os dirigentes da pessoa jurídica 
encontra fundamento: 

- quanto aos seguros, no fato de ser 
inaceitãvel que o tesouro nacional banque 
até os custos de seguros pessoais, que 
nada têm a ver com os riscos sociais; 

- quanto aos dirigentes das pessoas 
juridicas, titulares dos mais altos salários, di
retas e indi retos, deste país, porque a sua 
manutenção só contribuirá para agravar o 
que já é a mais iníqua concentração de ren
dado mundo. 

No mesmo passo, as modificações ora propos
tas são oportunas para dar conteúdo ético à re
forma da Previdência. Pois, tal reforma, reclama
da consensualmente, hã mais de 30 anos, pelo 
povo, só contribuirá para modernizar o Estado 
brasileiro, entendida a expressão no sentido de 
um Estado menos desigual e injusto, se atacar 
as verdadeiras causas das mazelas da Previdên
cia, dentre as quais estão os privilégios dos seg
mentos de maior renda, inscritos em leis ordinã~ 
rias, a exemplo da Lel n"-9.249, objeto da presente 
emenda .. 

Sala das Sessões, 25 de março de 1996. Se
nador Roberto Requião. 

.•.. LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 9.249, OE-26 OE DEZEMBRO OE 1995 

Altera a legislação do Imposto sobre 
a Renda das pessoas jurídicas, bem 
como da contribuição social sobre o lu
cro liquido, e dá outras providências. 

Art 13. Para efeito de apuração do lucro real e 
da base de cálculo da contribuição social sobre o lu
cro líquido, são vedadas as seguintes deduções in-

dependentemente do disposto no artigo 47 da Lei n" 
4.506(8), de 30 de novembro de 1964; 

I - de qualquer provisão, exceto as constituí
das para o pagamento de férias de empregados e 
de décimo terc~ro salãrio, a de que trata o artigo 43 
da Lei n" 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as al
terações da Lei n" 9·.065(9), de 20 de junho de 1995, 
e as provisões técnicas das companhias de seguro e 
de capitalização, bem como das entidades previdên
cia privada, cuja constituição é exigida pela legisla-
ção especial a elas aplicável; · 

11 - das contraprestações de arrendamento 
mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, 
exceto quando relacionados intrinsecamente com 
a produção ou comercialização dos bens e servi
ços; 

III- de despesas de depreciação, amortização, 
manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, 
seguros e quaisquer outros gaslos com bens móveis 
ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados 
com a produção ou comercialização dos bens e ser
viços; 

IV - das despesas com alimentação de sócios, 
acionistas e administradores; 

V - das contribuições não compulsórias, exce
to as destinadas a custear seguros e planos de saú
de, e benefícios complementares assemelhados aos 
da previdência social, instituídos em favor dos em-
pregados e dirigentes i:tapessoa juríd!ca;. . 

VI - das doações, exceto as referidas no § 2"-; 
VIl - das despesas com brindes. 

(A Comissão de AssunfDs Económicos 
- Decisao Terminativa.) · 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) .:. O pro
jeto serã publicado e remetido à comissão compe
tente. 

Sobre a niesa, ofício que será lido pelo Sr. 1" 
Secretãrio em exercício, Senador José Fogaça. 

É lido o seguinte: 

OF. GLPMOB Nº-223/96 

. Brasília, 22 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Em resposta ·ao OF. SF-269/96, tenho a honra 

de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos 
senadores do PMOB que integrarão a Comissão Es
pecial Interna, criada através do Requerimento n" 
17, de 1996, destinada a promover atualização e no
vos estudos e levantamentos sobre a abertura de 
frentes de produção agropecuãria, extrativa e de di-



00388 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

versificada gama de insumos industriais ou de bens 
acabados na região dos cerrados e em toda intertãn
dia do corredor de transporte do Centroesté, que liga 
o Brasil Central e regiões adjacentes até o oceano 
Pacifico ao Complexo Portuário do Espírito Santo. 

Titulares Suplentes 

Senador Mauro Miranda Senador C~ildo Maldaner 

Senador Gerson Cam<rta Senador Emendes Amorim 

Senador Flaviano Melo 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia, protestos de estima e consideração. - Senador 
Jáder Barbalho, líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - À pu
blicação. Ficam os Senadores indicados pela lide
rança do PMDB designados como membros da co
missão a que se refere o ofício lido. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Encer
rou-se, na sexta feira última, o prazo para apresen
tação de emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Resolução n" 24, de 1996, de au
toria do Senador Sebastião Rocha, que altera o inci
so IX do art. 14 do Regimento Interno do Senado 
Federal, referente ao uso da palavra; 

-·Projeto de Resolução n" 25, de 1996, de au
toria do Senador Sebastião Rocha, que acrescenta o 
§ 52. ao art. 145 do Regimento Interno do Senado 
Federal, que trata dáS Comissões Parlamentares de 
Inquérito; - -- - -

. - Projeto de Resolução n" 26, de 1996, de au
toria do Senador Sebastião Rocha, que altera o art. 

· 308 do· Regimento Interno do Senado Federal, refe-
rente ao encaminhamento de votação; _ 

- Projeto de Resolução n" 27, de 1996, de au
toria do Senador Sebastião Rocha, que acrescenta o 
§ 52 ao artigo 145 do Regimento Interno; e 

- Projeto de Resolução n" 28, de 1996, de au
toria do Senador Bernardo Cabral, que altera o Regi
mento Interno, acrescentando o parágrafo único ao 
art. 78. 

Aos-projetas não foram oferecidas emendas. 
As malérias vão às Comissões de Constitui

ção, Justiça e Cidadania; e Diretora 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 

a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 Q Se
cretário em exercício, Senador José Fogaça. 

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N"-271, DE 1996 

Senhor Presidente; 
Nos termos dos arts. 49, inciso X, e 50 da 

Constituição Federal combinados com o art. 216-do 

Regimento Interno do Senado Federal sejam solici
tadas ao Ministro da Fazenda as seguintes informa-
ções: - -

1 . Em face das dificuldades enfrentadas pelo 
Banco Nacional em 1995 informar se ocorreram reu
niões entre representantes desse Banco e repre
sentantes/dirigef)tes do Banco Central para tratar do 
Assunto. Em easo afirmativo informar em que datas 
e locais ocorreram essas reuniões; quais os assun
tos tratados em cada uma; nomear os presentes em 
cada uma - -- -~ 

2. Precisar a data em que as autoridades do 
Banco Central tomaram conhecimento da existência 
de operações fictícias de crédito na contabi !idade do 
Banco Nacional; nomear as autoridades que tiveram 
acesso a tais informações e quais providências ·ado
taram. 

3. Em que consistiam as operações fictícias de 
-crédito registradas nas demonstrações financeiras 
do Banco NacionaL · 

4. Durante todo o ano de 1995 quais institui
ções financeiras, públicas e privadas, concede
ram empréstimos no mercado interbancário ao 
Banco Nacional; indicar os valores diários por 
instituição, as espécies das operações, seus_ 
.prazos e taxas. 

· 5. A partir da decretação do Rae~ de que for-
ma foram pagos os empréstimos interbancários con
cedidos ao Banco Nacional. 

6. Com b8se -em que legislação, e através de 
qual documento, enviar cópia, esse Banco Central 
decretou a indisponibilidade de bens dos ex-admi
nistradores e controladores do Banco Nacional e 
suas coligadas? Que pessoas tiveram decretada a 
indisponibilidade de seus bens, indicando as respec
tivas funções no Banco Nacional e suas coligadas. 
Como se deu publicidade à decretação de indisponi
bilic;fade; 

7. Quais razões fundamentaram a decisão do 
Banco Central de decretar o Raet e não outra medi
da, como por exemplo a intervenção ou a liquida
ção? 

8. Qual o valor dos depósitos à vista ou sacá
veis- mediante aviso prévio, depósitos de poupança, 
qepósitos a prazo, com ou sem emissão de certifica
do, letras· de cãmbio, letras imobiliárias e letras hipo
tecárias haviam no Banco Nacional, na data da de
cretação do Raet? 

9. Remeter cópia da ata da reunião da Diretoria. 
do Banco Central que aprovou a decretação do 
Raet, do voto aprovado e de todas as decisões des
sa autarquia referentes à opeiãção Nacionai!Uniban-
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co, inclusive pareceres da área técnica pertinentes 
ao assunto. 

1 o. Com relàção à participação do Unibanco 
no Proer, relativamente ao Banco Nacional, infor
mar que critérios o BC utilizou na análise da pro
posta do primeiro, para considerá-la conveniente, 
oportuna e viável para a aplicação ~o Programa 
em questão. 

11 . Considerando o uso de recursos ao ampa
ro do Proer em relação ao Banco Nacional ou ao 
Unibanco remeter cópias dos contratos de abertura 
de crédito relacionadas com o Programa e seus 
eventuais aditivos, inclusive aqueles autorizados 
pelo voto BCB 467/95-B, seus eventuais aditivos e 
contratos que os sucederam. Quais montantes fo
ram liberados em cada operação, suas datas, a ori
gem e aplicação dos recursos, descrevendo a ne
cessidade de cada liberação, juntando cópia, inclusi
ve, das análises realizadas pelos setores técnicos 
competentes? _ 

12. De quais títulos contábeis constantes dos 
balanceies do Banco Central provieram os recursos 
utilizados, sob o Proer, na operação Nacional/Uni
banco? Indicar o valor de cada liberação e os saldos 
dessas contas antes e após cada liberação, bem 
corno o custo financeiro efetivo, para o Bacen, dos 
recursos correspondentes, por rubrica. Quais os sal" 
dos disponíveis, atualmente, na conta de reservas 
bancárias e noutras contas eventualmente existen
tes, que possam ser utilizadas em- operações do 
Proer? Detalhar as espécies das garantias ofereci
das para assegurar a liquidação dos mútuos conce
didos sob o Proer, com..a relação dos títulos-ou cré
ditos recebidos e seus valores individuais. Quais os· 
critérios utilizados pelo Bacen na aceitação e análise 
dessas garantias e na consideração de seu eventual 
deságio? 

13. Quais operações ativas e passivas do Ban
co Nacional não foram assumidas pelo Unibanco? 
Qual a situação dos débitos do Banco Nacional não 
assumid<?S pelo Unibanco e que- tratamento vem 
sendo dispensado aos titulares dQS correspondentes 
créditos? 

14. Que providências foram adotadas por essa 
autarquia para compensar a expansão da Base Mo
netária provocada pela liberação dos recursos do 
Proer para o Unibanco/Nacional? 

15. Qual a origem dos recursos utilizados pelo 
Banco Nacional para a compra de créditos, junto ao 
Fundo de Compensação de Variações Salariais 
(FCVS) do Banco B·radesco S.A., Banco ltaú S.A. e 
União de Bancos Brasileiros S.A. (Unibanco), men-

clonada no item 9 do voto BCB 467/96-B? Detalhar 
os créditos cedidos, com as datas das operações de 
compra, os valores vendidos por banco em cada 
operação e o montante de créditos adquiridos pelo 
Banco Nacional de cada uma daquelas instituições. 
Quais as razões paéa o voto citado autorizar a aqui
sição de créditos especificamente do Bradesco, ltaú 
e Unibanco? Qual as razões do voto citado determi
nar a aquisição de créditos junto ao FCVS e não de 
oütros créditos ou títulos? 

16. Detalhar. com indicação de cada rubrica, 
os valores que o Banco Nacional detinha junto ao 
Banco Central a título de recolhimento compulsó
rios, em 1 de novembro de 1995, e dessa data até 
hoje? 

J ustificaçao 

Está sendo analisado pelo Congresso Nacional 
duas Medidas Provisórias que tratam especificamen
te sobre o Proer e a criação de um fundo para a ga
rantia dos depósitos de clientes de bancos que ve
nham a quebrar. Considerando o déficit que: as con
tas públicas vêm apresentando desde o começo do 
ano, e considerando que a utilização. dos recursos 
do Proer tem contribuído para o aumento da dívida 
interna. as informações aqui solicitadas são funda
mentais para que possamos analisar as proposições 
do Executivo. 

Sala das Sessões, 25 de março de 1996. - Se
nador Eduardo Suplicy. 

(A Mesa para_ decis/Jo.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para decic 
são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno. 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo St.plicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -· 
Sr. Presidente, Senador Ney Suassuna; Sr% e Srs. 
Senadores, em primeiro lugar, gostaria de saudar o 
extraordinário evento, a verdadeira festa democráti
ca que se constituiu na maior cidade do País, a capi
tal de São Paulo, a prévia realizada pelo Partido dos 
Trabalhadores para a escolha de nossa candidata à 
Prefeitura 

Essa prévia ocorreu ontem, domingo, 24 de 
março de 1996, após 14 debates realizados entre os 
candidatos Teresa Lajolo, Aloizio Mercadante e Lui
za Erundina de Sousa 
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Tive a oportunidade de acompanhar cerca de 
1 O dos 14 debates realizados nas principais regiões 
da cidade de São Paulo. Mais de cinco mil filiados, 
simpatizantes e interessados participaram desses 
debates em que cada um dos candidatos, em reu
nião presidida pelo Presidente municipal do Partido, 
Gilmar Tato, expunha a sua plataforma durante dez 
minutos, e havia uma seqüência de dez perguntas, 
de um minuto cada, formulada por aqueles que pri
meiramente se aproximavam do microfone. Em se'
guida, cada candidato dispunha de dez minutos para 
expor o seu ponto de vista seguidos de outra se
qüência de dez questões, de um minuto cada, e 
mais dez minutos, para as conclusões de cada can
didato. Foram debates nos quais se testou o empe
nho e a capacidade de cada candidato, bem como o 
seu conhecimento da cidade. Houve uma manifesta
ção tantâstica 

Ontem votaram 9.932 filiados, de um total de 
47.716, portanto, foi ultrapassado o quorum mínimo 
de 20,81%. Foram considerados válidos 9.126 vo
tos. A vereadora Teresa Lajolo recebeu 346 vo- · 
tos, ou 3, 79% dos votos válidos; Aloisio Merca
dante, 3.355 votos, ou 36,78% dos votos váli
dos; Luiza Erundina de Sousa, ex-Prefeita da cida
de, 55,59% dos votos válidos. Assim, ela sagrou
se vencedora. 

Os candidatos Aloisio Mercadante e Teresa 
·Lajolo tiveram a atitude, de pronto, de dizer que 
apoiarão Luiza Erundína com toda força. Eles e to
dos aqueles que votaram nessa prévia estão-em
penhados agora na .disputa eleitoral em torno da 
única candidata escolhida exemplar e democrati
camente pelo sistema adotado pelo Partido dos 
Trabalhadores em São Paulo, sistema esse que 
também vem sendo adotado em muitas outras ci
dades brasileiras. 

Gostaria de cumprimentar o PT, em especial 
o da cidade onde vivo, São Paulo, por essa práti
ca. Cumprimento todos os membros da direção, 
bem como os filiados e, sobretudo, os candida
tos Aloisio Mercadante, Teresa Lajolo e Luiza 
Erundina, que tanto dignificaram esse processo 
de escolha. · 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o nobre 
Senador .Roberto Requiªo formulou uma questão de 
ordem de grande importância. S. Ex~ falou sobre o 
que foi publicado na imprensa, nesses últimos dias, 
dando-nos .conta de uma prática absolutamente con
denável. Prática essa que não pode ser aprovada 
pelo povo brasileiro e que, inclusive, é condenada 

por lei pela legislação brasileira, como também o é 
na história do atual Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Gostaria, mais uma vez; de registrar um artigo 
do ex-Senador, Fernando Henrique Cardoso, publi
cado na Folha de S, Paulo, de 26 de maio de 1988, 
denominado: Dando e Recebendo, quando S. Ex• 
condenava as práticas do Presidente da República 
que procurava, de alguma mar~eira, convencer Par
lamentares para conseguir que o seu mandato fosse 
de 5 anos. 

Lerei o parágrafo final do artigo: 

"É outra forma de agir conforme a Ira- · 
se famas?: é dando que se recebe. Dá-se 
uns meses a mais para os prefeitos e se es
pera a retribuição com os votos a mais para 

.. presidente. Há ainda quem taça isso em 
nome da democracia, ou da transição demo
crática. Haja desfaçatez!" 

É o tenmo utilizado pelo Senador Fernando 
Henrique Cardoso para qualificar a política do "é 
dando que se recebe". 

Ora, .Sr. Presidente, a revista Ve)a, bem como 
os jornais a Folha de S. Paulo, o Jornal do Brasil, 
O Globo, o Correio Braziliense, o Estado de S. 
Paulo, todos, registraram episódios relativos à 
maneira como o Governo distribuiu favores e con
seguiu alargar os votos que não tinha, seja na Cã
mara dos Deputados, para aprovar a Reforma da 
Previdência, seja no Senado Federal, para arquivar 
o pedido de CPI. 

Diz a matéria da Ve)a: 

"Foi dando que FHC recebeu. Ofere
ce"ndo mel e fel no balcão do Congresso, o 
Planalto, arquiva a CPI e aprova a Reforma 
da Previdência. • 

Ora, Sr. Presidente, nós gostariamos que hou
vesse uma reflexão profunda sobre a questão do ca
ráter, o caráter do Executivo, o caráter do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso e o carãter dos Sena
dores, o caráter dos Deputados, enfim, o caráter dos 
membros do Congresso Nacional. 

É verdade que nós somos representantes do 
povo. É verdade, como tantas vezes se diz, que 
nós temos os defeitos e as qualidades do povo 
brasileiro, mas temos também uma responsabilida
de, Sr. Presidente. Somos aqueles que formula
mos as leis e somos aqueles que temos o dever 
de cumprir a lei. 
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Ainda hoje, no jornal Folha de S. Paulo, o ju
rista Fabio Konder Comparato fez uma reflexão ana
crónica Di>: ele que, no capítulo que define os cri
mes praticados por funcionário público contra a ad
ministração, o Código Penal considera funcionário 
todo aquele que exerce cargo, emprego ou função 
pública. Nelson Hungria, um dos autores e comenta
dores mais autorizados do Códigó, -observa que, 
para efeitos penais, é considerado funcionário públi
co também aquele que exerce função política, como 
o Presidente da República ou os membros do Poder 
Legislativo. 

Teve razão hoje, portanto, o Senador Roberio 
Requião, ao chamar à responsabilidade os membros 
do Senado, pois diz Fabio Konder Comparato: 

"É juridicamente possível, por conse
guinte, que uma dessas altas personalida
des políticas seja autora de crime de corrup
ção ou prevaricação", por exemplo. Comete
rá crime por prevaricação, se vier a retardar 
ou deixar de praticar indevidamente ato de 
ofício ou praticável contra_ disposição ex
pressa de lei, para satisfazer interesse ao 
sentimento pessoal- art. 319. 

Imaginemos, assim, que Parlamenia7 

res deixem de exercer seu dever de fiscali
zação dos atos ou omissões do Poder Exe
cutivo por interesse político pessoal. Como a 
fiscalização e o controle do Executivo é atri
buição privativa do Congresso - Constituição 
Federal, art 49, X -, o Deputado ou Senador 
que vota contra a instalação de CP! em tro
ca de vantagens políticas terá cometido, in
discutivelmente, o crime de prevaricação ou 
de corrupção. · __ 

Por outro lado, a Lei 11'21.079, de 1950, 
a mesma aplicada com êxito contra um ex
Presidente da República, define outro crime 
de responsabilidade do supremo mandatário 
da Nação: o ato de subornar ou, de qualquer 
maneira, corromper parlamentar a fim de 
desiiiá-lo do exercício regular de seu man
dato (art 62, inciso 11)." 

Ressalto ainda o editorial da Gazeta Mercantil_ 
de hoje, que comete um engano: 

" ... não nos parece que, na não instala
ção da CPI, a imagem do Senado saia arra
nhada, como se alegou; ao contrário, como 
se tem observado, não há um reclamo da 
opinião pública para que o sistema financei
ro venha a ser investigado pelo Congresso, 

exigindo depoimentos, prolongadas discus
sões, diligências, mesmo porque não há, en
.tre as irregularidades apontadas em algu
mas instituições, nenhuma que não esteja 
sendo objeto de rigorosa apuração, não há 
nada que obstrua a ação da justiça já em 
curso .. " * 

Será mesmo verdade isso? 

Digo, respe'tosamente, que a Gazeta Mercan
til se enganou redondamente. Sei que o editorial 
não deve ter sido e~'<:rito antes dos jornais de domin
go terem sido public.ados. Eis o que diz a pesquisa 
de O Estado de São Paulo de ontem, dia 24 de mar
ço: "Paulistanos apóiarll CPI. Pesquisa do InformEs
lado mostra que 86,4% dos paulistanos aprovam a 
idéia" Ao mesmo tempo· temem o uso indevido da 
CPI e gostariam de sep,var as motivações de al
guns, como o Presidente Jósé Samey, mas querem 
que haja a CP I." 

Também a pesquisa da Folha de S. Pau lo 
publicada ontem indica: "76% dos paulistanos que
rem que bancos sejam investigados por CP I." 

Será que os Senadores estão ouvindo devida
mente o clamor do povo? Ora,. Sr. Presidente, al
guns pensam que basta ·o trabalho da Justiça. Será 
que o trabalho da Justiça será tão eficaz, para um 
assunto dessa complexidade, quanto poderá vir- a 
sê-lo o trabalho de uma CP I? 

Eis aqui o exemplo: a juiza Marilena Franco 
ficou perplexa diante das declarações do Sr. 
Clarimundo SantAnna realizado na sexta-feira úl
tima no Rio de Janeiro, na 13ª Vara: Peço, inclu
sive, a transcrição na íntegra do interrogatório 
feito pela juíza Marilena Franco e as respostas 
de Clarimundo San!Anna, dos quais destaco al
guns trechos: 

"Juíza Marilena Franco- O senhor está 
aqui para ~e defender. Vou fazer as pergun
tas e, se o senhor quiser, pode não respon
der. Qual foi a sua trajelória no Banco Na
cional? 

Clarimundo SantAnna - Entrei no Ban
co Nacional aos 14 anos, como continuei; 
em 1956, em Belo Horizonte. Depois, fui fa
zendo carreira, promovido a escriturário, de- · 
pois chefe_ de seção, de serviço, de divisão, 
cheguei a gerente administrativo, diretor e 
depois à vire-presidência Em junho, faria 
40 anos no banco. 

. Juíza - Qual era a sua autonomia den
tro do banco? · 
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CS - Em uma estrutura de grandr, por-~ 
te como era o banco, há vários vie<;-presi
dentes, há responsáveis por divers•os seto-. 
res. Eu era responsável pela COn'labilidade 
geral e me reportava ao vice-pre<sidente ge
ral, Amoldo de Oliveira, e ao p•:esidente do 
Banco, Marcos Magalhães Pinléo. 

Juiza - O senhor poderi<1 explicar como 
funcionavam essas operaçõ'.s de conversão 
da dívida externa? 

CS- Não tenho conr,ecimento." 

Ora, 40 anos de banco, v'.ce-presidente e não 
tem conhecimento das operaç:.ões de conversão da 
dívida externa? 

"Juíza- Eu acredito. Mas quem saberia 
e era responsável f,Xlr essas operações? 

CS- A área do comércio exterior, não 
fazia parte dessa área Ficava em outro 
prédio. 

Juíza - Então, porque o senhor acredi
ta que foi responsabilizado pelo Banco Cen
tral por essas operações? 

CS - Não sei. Tomei conhecimento 
dessa denúncia através do Sr. Nelson {Nel
son Batista dos Santps, inspetor do Banco 
Central} em 1989. Ele disse que estava com 
dificuldadf>-S em localizar os comprovantes 
de algumas operações. • _ 

Juíza - Quem tinha essa contabilidade, 
então? 

CS- Não me recordo. Todos os seto
res tinham contabilidade própria. Eu ape
nas consolidava os números em um só ba
lanço. A. área de comércio exterior tinha 
sua contabilidade. E isso seguia as exi
gências do BC. 

· Juíza - O senhor saberia explicar por 
que as fees, ou comissões, dessas operaçõ
es variavam tanto? Algumas são de 5% e 
outras de 26%. E, curiosamente, a:s mais al
tas são do Banco Nacionai-Nassau? 

CS - Não sei f:xplicar. O Nacionai
Nassau não é um banco, mas sim uma 
agência. 

Juíza - Nas Bahamas, no Caribe? Era 
uma agência grande? 

CS - Sim. E como está em outro país, 
segue a legislação local. As contas .que nos 
chegavam eram apenas um número final. 
Esse resultado final que entrava para o ba
lanço do banco. 

Juiza - E por que oão havia compro
vantes? 

CS - Acho que porque tinham sido 
compensadas entre bancos. Mas como não 
eram da min_ha área, não sei informar. 

Juiza - Quem .s"aberia? O senhor pode 
indicar nomes desse setor de comércio exte
rior? 

CS- Não me lembro." 

Estava com uma memória realmente 
muito fraca. 

"Juiza - Estou perplexa, Dr. Clarimun
do. O senhor está no banco desde os 14 
anos. Chegou ao topo e deve conhecer to
dos que também estavam no topo. Mas 
não sabe indicar uma pessoa. Não se lem
bra ... 

CS - É que as operações são muito 
complexas. Seria preciso ouvir dois, até 
mais, especialistas. Ne!Jl no BC há como 
ouvir um só. 

Juíza - Por que o senhor não atendeu 
às convocaçõeS da-Polícia Federal e ela Pro
curadoria da República para prestar esclare
cimentos? 

CS - Recebi a convocação da Polícia 
Federal. Mas os adl(ogados do banco não 
me aconselharam a ir. Estávamos ~aguar
dando a decisão sobre o recurso ao Conse
lho do Mercado Financeiro à advertência fei
~ta pelo BC. 

Juíza - Por que o senhor acha que o 
BCopuniu? 

CS - Advertiu. Acho que porque meu 
nome constava nos registras como respon-
sável pela contabilidade geral. · 

Juiza - Advertência, doutor, não deixa 
de ser uma punição. Poderia até ser uma 
cara feia Tem que haver critério na punição. 
Não pode ser só porque o nome consta 
como· responsável. O senhor quer dizer en
tão que o BC agiü assim por presunção? 

CS -Não é isso que eu quero dizer. 

. Júíza ·_ Em momento ~algum, o senhor 
quis saber quem eram os verdadeiros culpa
dos? O senhor foi advertido e não foi se 
queixar, brigar para saber quem eram os 
culpados? Não foi ao viCe-prE3Sidenta geral, 
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ao presidente do banco? Me desculpe, dou
tor, mas se fosse comigo, eu iria reclamar, 
querer saber de qoem era a culpa. Não fica
ria sossegada enquanto isso não fosse fefto. 
O senhor não foi cobrar essas providên
cias?~~ 

CS- Não. 

Juíza - Então o senhor poderia apontar 
os responsáveis? 

CS - Não. É preciso que fique claro 
que não entendo de contabilidade de crédito 
imobiliária da área de financiamento ... " 

E assim por diante. As respostas foram 
evasivas ou de memória fraca A juíza teve 
a gentileza de formular uma pergunta que 
enviei: 

"Juíza - Vou fazer uma pergunta que 
vem de Brasília, de um Senador da Repúbli
ca, representante do povo. E como acho 
que a justiça é do povo, vou fazê-la como se 
fosse minha". 

Aproveito a oportunidade para agradecer a Juí
za Marilena Franco pela gentileza 

"Juíza - O senhor tem conhecimento 
se alguma conta do Nacional teria sido usa
da para campanha de políticos?" 

Ele simplesmente resp<mdeu: "não." 

Formulei essa pergunta porque, no avião 
em que viajei daqui para São Paulo, após a ses
são de sexta-feira, sentei-me ao lado de uma 
pessoa que soube de uma conversa entre dois 
empresários e um parlamentar, que disse da 
enorme preocupação de alta autoridade da Re
pública e do empenho extraordinário que se es
tava fazendo para impedir que houvesse a CPI, 
porque tinha receio que a ·cPI acabasse desco
brindo contas-fantasmas do Banco Nacional, 
particularmente em um Estado Cio Nordeste bra
sileiro. Estaya muito preocupado com uma conta 
que envolvia alguns milhões de reais. 

Como não tenho comprovação, espero que a 
CPI procure. Agora, como o Delegado Paulo La
cerda, o mesmo que descobriu tantas contas~fan
tasmas, é um especialista nesse assunto, espero 
que descubra. Mas o Sr. Clarimundo não quis re-
velar. · 

Sr. Presidente,-eu gostaria de registrar aqui um 
manifes_!o· em apoio à CPI dos Bancos que a Asso
ciação Brasileira de Empresários pela Cidadania di-

vulgou hoje na Avenida Paulista, diante da sede do 
Banco Central; no documento, expõe a necessidade 
da realização dessa CPI com o apoio de empresá
rios de São Paulo. 

Em vista das informações prestadas pelo Mi
nistro da Fazenda, em especial pelo Diretor de 
Fiscalização do Banco Central, Cláudio Ness 
Mauch, respondendo ao requerimento que formu
lei, especialmente no que diz respeito ao Banco 
Excel, ele menciona que se chegou à instauração 
de processo administrativo contra o Excel Bank e 
ao administrador responsável à época, e isso des
de 1991, como menciona aqui, em decorrência 
dessa fiscalização. Mencionou também que não 
pode essa autarquia fornecer os relatórios que 
pedi, que uma CPI poderia exigir, dizendo que 
ainda não foi concluído o relatório de cinco anos 
atrás, e, portanto, não pode ainda concluir sobre 
a idoneidade do Banco Exi:el. 

Sr. Presidente, eu gostaria de poder formu::- . 
lar algumas perguntas em uma CPI. O Presiden
te Fernando Henrique diz que nada tem a escon
der. Gostaria de saber de Sua Excelência se 
porventura nos diálogos que teve com os irmãos, 
diretores, acionistas e proprietários do Banco 
Safra - tanto na viagem anterior quanto nessa úl
tima vragem realizada aos Estados Unidos, onde 
publicamente anunciou-se que ele fez uma refei
ção, acredito que um almoço, com os irmãos Sa
fra; o Sr. Edmond Safra é tio do Sr. Ezequiel 
Nasser, Presidente do Excel - houve também o 
assunto da negociação da absorção do Banco 
Ecollõmico pelo Banco Exéel. São perguntas 
que eu, legitimamente, gostaria de estar formu
lando. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O 
tempo de V. Ex" já foi excedido em quatro mi
nutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
já que não temos a CPI, sinto-me na responsabi
lidade de formular questões que faria na CPI ao 
Ministro da· Fazenda. Portanto, registro aqui 
mais um requerimento de informações, com 16 
perguntas, sobre o Proer, o Banco Nacional e o 
Banco Econõmico. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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Clarimundo. ·ehora ' .. ·'1:• .. . 
• . .... i"W ..... 

• E~-vice presidente do Nacional nega seu envolvimenlo no rombo deUS$ l.~~~ei~a perpl~jêLM!,tiiC~Franco 

SÓNIA ARARIPE 
''Não sei. Desconheço Nio era um .1Ssun· 

10 da minha irea.w Essas foram as principais 
mpostas, onlem. do cx·vice·presidente do 
&nco Nacional Clarimundo SanrAn~ta, S4 
anos, rcsponsi\'CI pela conlabtlidade geral, 
que negou onlcm, veementemente, CID um 
longo interroga1ôrio feito pela juiza M.uilcna 
Soares Franco, da 13• Var.a Federal no Rio 
de hntiro. ler ~onhec1meoto ou ser respon· 
sãvcl pelas opcnções com titulas d4 divida 
ex1cma, envolvendo cerca de USS 1,8 milhão, 
realil.3dasem 1988. 

Essu cuo~er5Ões informais não foram 
conlabüiudas no balanço do banco em 1988 
e aabaram descaberias pelo BaDCO Central. 
que eDCUJJinhou o caso para o Ministério 
PUblioo Federal em 1994. A denitnci.ll foi 
fdla pelos procuradores da Repitbliea no 
E~ado do Rio de Janeiro. Alcx de Miranda c 
Artur Gueíros. A in-egularidade de USS 1,8 
milhio acaboule..ando Sant'Aona a cumprir 
uma semana de prisão domH.ibar. Apeaas na 
noite de quiata·feiu. de foi liberlado, a partir 
de liminar de luzúas t!)rpJJS., que .aindJ terâ 
julgamento de mêrito, no Tribunal Rezional 
Federal 

O BC abriu um processo administrativo 
em 94 e advertiu Oarimurulo, alêm de Paulo 
Afonso Pereira Mesquita. que dirigia a área 
internacional. c o Nacional. Os três entraram 
com r&:urso junto ao Conselltu de Ret1,1rsos 
do Sistema Financeiro, que, entrelanto. ain· 
da. n.io o julgou. 

Dentro de IS á1a~. Paulo Afonso Sc:r~ o 
próximo a ser imwog:.~tlo pda juiz.a Marife· 
na. Franco. Qn{eril, procurado pelo JOR· 
NAL DO BRASIL. ele r~velou que tambêm 
não tinha conhecimento dmól~ conversões. 
ao contrário do que o d~p<~imcnto de (lari· 
mundo San•'Aana deu a entender ontem. 
"Sai do banco em junho de- 1988'', afinnou. 
Morando na lranqiiila São Lourenço (MG), 
ele adiantou que vai vohar a contar a mesma 
versão ji rclautla ao BC. "Não tive nada 
com essas operações." 

Esse c.:tso da conversio da divida externa 
não e o mesm:t que v.1i apurar a supo51a 
maquiagcm nascontasdo Nacion.1l de 1986 a 
1995. quanJo o BC decretou a intervenção e 
1i indisponibilidade dos bens dos principais 
dirigentes. Hã suspeitas de qut Clarimundo 
Sant'Anna e outros diretores do hanco te· 
nham produzido uma contabilidade paralela 
nos itllimos 10 anos, geraodo um rombo de 
cerca de RS S bilhões. 

A parUr da próxima :ieman3, com a cbe
gada dos documentos da Procuradoria Geral 
da Rcpitblica. de Brasília, e que essa denitn· 
cia começará .11 ser apurad3 por cinco procu· 
~~ ttO...oiiem foi a primeira a~ 
·çli pQticá de t'Hrimoodo. desde que eslbu
rou o caso eo~olvendo a contabilidade do 
Nacional. em fevl:tciro. 

Tenso;- mas procuraRdo demonstrar con
- trole da situação, o ex:vice-presidente entrou 

escoltado por seus dois filhos no pridio da 
. Justiça Federal, na Cinelindia (Centro). 

Apenas a juiza pôde fazer pcrguntat. Sempre 
falando bai~o. Clarimundo procurou expli
car que nlo tinha nada com aqUC'Ies negó· 
cios. A conversão de dívida foi feita-pur 
muitas instituições financeiras naquela épO
ca, garantindo bons rc1urnos. O que chama a 
ateiiÇio no ciso do Nacional ê que as taxas 
de retorno. ou comissÕC'> (chamadas tambCm 
de fwJ ~ari.uãm muitr,, de 4% ate 26,5~. e 
os negôcios fornm feo:hados pelo braru do 
grupo no paraíso fi~.;al de NaJSau (lbiba· 
.!"as). ~ !u~o ~oi fei~c&seg~o.~iiocia dos 
procur.:~dord~.sf~ ·• ~J~ dG.jf. S~:m 
rcg1s1ros. como u~C!. ~BJtpárãJeJ.~ 

"Acho l.jUC f01 u~"clim· · Clllre 
b~"'-'OS. Mas não era d(rl!i~ · OICU· 
rou cxplic,u Oarimund~ ·ou a jli~ 
perpkxa ao. dizer que'Jitô -~~~va.Aé 
quem podemt ind~ear Ja átea: -tt, ~ 
Cltcrior paraclplic.tr mdhor os iteghc~ 
senhor e~La~a nu topu. Dc:vc ctloh.xd'~ 
outros tlo topo··. dtss.: Marilo:fla Fra~~~:u. · 

A juiza foi gentil com C"lanmundll, mas 
nã\1 o ahviuu oa 5ilf'Jivada de pcrguntu. Os 
procurntlltrcs da RepUblica mvolvidos ne~ 
caso não pudcr.1m inlcrvir. :issim cqmo 'o 
ad\(Jgado ~o c~·vicqresitlcnu~. pcorge T• 
~ares. Ao tznal, o pn~~;taador ,4rtur Goeiros 
pediu que a juiil iailua o 1\lllJ..:-.k C!arimuo· 
do Sant'Anna no Sistema-de lmJl(didÓS da 
Polida Federal. p<~ra que ele njo p.Ma dei
urop:.i~ 

Tensão, lágrimas e tumulto 
o a:a:utiw ciq:Jo. mais CEdo do que o 
~ a IICde da JIISbl;& Fcderll no 
Rio. 'III CindiDdia; ao ario-dil em poalO 
ClltrOir npidamea.te, pdl pon1 401 fllll
áoc, 11:10 o .-.m da ll!llprcnsl. ~ 
llhlllo por dois policiail rec~crm c ao.. 
qurmr;a õo pridio. Vmba oo meio de 
dDil de -Iria filbol. - "ltiOÇL Ailvi&, 
e 11111 fÇC. que: llio qv:i:IIC idcatir.::u. O. 
1loi5, ~m~bba at.tidolc DCI:VOIOI. apceao 
D.'Q:IIl la' IIZZQ. ck 25 mDL Loto auis, 
m!lao ldvopdo GoxJc Taftla. 

-- _"Ni!:l:_é' lklq: pca. [alar", iWe o filbo. 
Um llellllof a:ws ÍÓOIG. cll: cata de 60 
tliOI.I'eltldocll:fonubal:lmnplcs.OJ 
I:DCOCitrOII. j& la p;xta do eleYador. Aper
tou • tDio do a-cliriaernt do I'Qcollll, 
QIIC retribaill. CIJCI IIID lafJn 50mso. Era 
1IID irmio do-~ do Naao-
1111. I(Df': ambi::m. nio QIIIS dl:z:er teii.IIO!IIe. 
Du:a111e o dqxnmeuto, Cl:arit:UIDdo 
Sui'Allo& fliXIII o tEZDpO to::!o de IXlSW 
~ opcqueng~cdcfmnc~a ,_ 

()$ fotôlrú011 ccizqnf- fa:am4o 
t.dn dt fon. CJarimuudo ~item cll: ~ 
C'IIZido5 e ralou ~ mwto baixo. As 
VCZD era qu:ue U:Jpoalvel OUVIr sua rn
_J)OQ. Estiva li:D$0, !llll Dio r:bepva a 
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Juíza Marilena Franco - O SNIIor ltSti ~· 
pu11 te ~. V01 faur a petpllll e R • 
..- ....... ,... oio ...,.,...... Qui foi .... 
ttajdória oo Buco Nadoaal! 
ClariiMIIIH Sut'A111- Entrei no Banco Na
cional aos 14 anos, como continuo. em 1956, cm 
Belo Horizonte. Depois fui fazendo carreira. 
Fui promovido a escriturãrio, d:pois cbcfe de 
5CÇâo, de serviço, de divisão, cheguei a serente 
administrativO. diretor e dqxlis a vtce.prcsidcn
le. Em junho faria 40 anos no banço. 

Juiza- E .-1 tn a su ui_.....,. .. 
louco! 
- Em uma estrutura de grande porte como era 
o banco, há vários vices-presidc:nte:s. bi rcspon
sãvcis por diversos setores. Eu. era responsivel 
pela contabilidade geral e me reportava ao v ice
presidente gera~ Amoldo de Oliveira e ao presi
dente do banco, Marcos Magalhã6 Piato. 
Juizo-o-........ l'lb<-,_ 
•u. ,_. opençies lle eoatasio U ihiU -- Não tenho conbccimento. (o procurador 
Alex de Miraoda. disfarçadameatc. sorri). 

JLÚZI- [I .mito. MIS .-ullcria e tn 
_. ... ,. ... opmll6ts! 

- A ira de comércio exterior. Eu nio fazia 
parte dessa área. Fava em outro prédio, na 
Av. Almirante Ba"oso. 

Juíza - F.lllie por .-e • sel.l.or :IC:rHita .- r.i 
...,....bõlizMo pdo Buco C<olnl ,.. ,.. 
.,açàa! 
-Não~. Tomei conhecimento dessa denúncia 
através do senhor Nelson (Nelson Batista dos 
Santos. inspetor do BC), em 1989. Ek: disse que 
estava com dif"M:uldadcs em localizar os com
provantes de algumas operações. 

Juiza- Qtnl dMa Na CMtabilidade C!dlt! 

- Não me 'recordo. Todos os sctorcs tinham 
contabilidade própria. Eu apenas coasolidava 
os ninneros em um it ballmço. A área de co
mércio c:tlerior tinha sua contabilidade. E isso 
seguia as exigências do BC. 

Juiza- O teMor sõma explicar px _... 

'"'· .. -. ...... opaaç6os-. 
-o! ........ sio .. 5%,-- .. 26%, E, 
cwiosunk,. a JWs alta do • • a..:. 
Nldoui-Nas&n? 

- Não sei cxplit:ar. O Naciooa.I-Nassau oio é 
wn baaco, mas :oiro wna agência. 
Juiza - Nas BMial, • Carlte! F.n -.... ...-
-Sim. E como 'está em outro pais. 1CJUC a 
legislação local. As contas que DOJ c:bcp.vam 
eram apenas um número fmal. Eale rcaultldo 
fmal que C1Ú111Yl para o bolaDço do buco.- · 

Juiza-E...-dGbdl::· i •• , 

- Acho que porque ticbam lido compeusadu 
entre bancos. Mas c:omo aio mm da micba 
irca;-nao- sei-informar; 

Juizo - Q.a saheria! o ...... pode -
___ .. __ 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

-Não me lembro. 

Jui2a - ÚMII ,.....u, Dr. a.-. O 

leMorati ......... ···--DczM• ......... --.. --...... Maoolo _____ Nlo .. ......_ 
- t: que as operações sio muito complexas. 
Seria preciso ouvir dOO,. até mais. especi•Jtstes 
Nem no BC há como ouvir um só. 

Juiza-Por_.o ....... ..._ .. ._... 
caçiesu Polido F- e lio l'lw•lo ola 
R.,.;lllca ,_.-

-Recebi a CO!lvocaçlio da Policía Federal. Mas 
os advopdos do banco aio !DI: KOnlelharam a 
ir. Estávamos aguardando a decisio aobre o 
m:tJJSO ao Coasdbo do Mcn:ado Flaancziro à 
adver1Cac:ia fcita pelo ÍIC. 

Juiza - Per .-e- • ...., ldla .. • 8C • 
,-o! 

-Advertiu. Acho que porque meu nome: coas
lava nos registras como respomí\'tl pela CODta
bilidade Jml. I 

Juiza-~ 11Mtor91ia 'eba *.,. 
..a~I'Neriaal!~tt-c:anfáL Te~~ 

....... - - poolçie. Nio .... - ai 

..... -- c.sta r:e.e ~- o ae__ ...,_ ... ac ... -,.. 
JlftJOOÇio! 

- NJo é isso que eu quero dizer. 

Jui2a-r..-.-. • ..-... -_ ...... ...-colfolioo!O-Iol 
... ...W.tllololte ....... ,ldpr ... -. 
....... CIIpMelt Nle ,.. .. N:t-fl 7 I ........ ,_ .. _Me_, 
...... M. le ,_ a.lp, • iria m:r.... __ .. _ .......... Nio--.------0--~~~~---e..prot'M i e • 

-,.Nfo, 

JIIÍ2Il-Eodeo..-,......_. 
.......... ! 

- Não. t preciso que fiQue daro que não 
ealeDdo de contabilidade de aédito imobiliário, 
da :ítea de (manc:iamcoto, de comircio exterior 
c de outras írcas C$pCÓfas. Meu trabalho era 
cousolidar ni.uneros que cbepmn. 
Juíza (em tom irõrüco)-~ Ma1pe. **•• _ai...,.. .. O ...... hla'-tXpBI 

.. -..de CMteNH.fedr t llllita ~ 
r..~.-•~CMorcitqcMii.ricrp ·u 
da a ím • cwf•"'N+ ,.lllérko. 
(não hou"' resposta) 
Juizo- o lato .. oio ..... __ .,..... 

9ies aio .... "' ... -_ .. r..., .. 
m•nbflfde*•-Buce-Calr=l!---- --
- Não IICi, porque não tinha conhecimento 
dessas operações. A contabilidade era responsa
bilidade da agàláa de Nassau. 
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Juiza -- t, ._or Sut'Aaa. EltOtl ptrpltxL 
v .. ter .-r .mr a. llllka atnçio o téaico do 
IIMc:o Celtrllq.e flli predsar • explicar rota 
......,...,.,.,aç~es. r .... ,... ......... "' 
ni 11t nt0111re ao ~ ....wstratiro. do 
IC. '1illla -.a ~ rtbdra às 29 COJt

. wn6a.- aio ...... porqlle. teMor ~lá !pe 

••C'OIIIIrda. o~ ..... - ~o 
-.-ldla .... Buco Nadoul 
jello • Bum Cn.tral (soke a Jdyerthda; ftila 
poJo BC~ Nio-.stoo uU. Porqo!? 

-Um eucuti11o 1em uma rotiaa inremal. Nem 
stlnpre tem tempo de ler lodos os; comunicados 
que assina. As âreas juridica c têcnk.a me niáD· 
daram assinar e a~im cu fi:r. 

Juiza - Q.. i e <Hitro rêtl. Paulo Afonso 
l'aelnMesqoila! 

- Um oompanbeiro antigo do óailco. Er.t. um 
dos ~tes <b. área de comercio exlerior. 

Juiza - O .stMor U. COCihedmralo do depof.. 
lato ~ rlt ji ,.estou: ao BC praatiodo iut 
III tillle ' I 110 !lu COlll'ftSOes t qut,jâ 
llolufa .. ,.,. .. buco -'' !poca, .. 
11111! •• 

- Eu nJo tenho conhecimento do p~so· 
inteiro do 8C. Paulo Afonso ocupava um dos 
carsosda gerCncia da ârea de comércio exterior . 
&a o terceiro degr-.su na hleraquia da ãre:a . 
Acimâ ainda linha o direi o r e um vice-presideo· 
1e daquele sttor. 

JUÍZI-o SCtlllor comiclera qllt ttria shiG possi
ftl auiplbr dldos -a buco! 

-Não sei informar. 

(AjLIÍZa rtetbe um bilhete e ri e fala baixo: E2Sa 
agora!) 

Juiza- Vo. fam- _. ~ qmr VHD lit 
8nsilla. R - Srador da Rtpliblk:a. rtprese• 
tMit • JO'O. E C'OIDO etlldlo que a Jastiça t do 
f0'8t • Wf.b COIIIO sr fossr lniahs. V m do 
....... F.ianlo S.pl<y (PTJSP). O..-..,. 
~o 1e alpma coota do NadoulteN 
sià~,.......,...,. .. pollc<os? 

-Não. 

Juíza - O stllhor pode fKII' rnnquiJo. Só w 
.......,. a JootiçL Quero codo dia dricar em pu 
e sdu .-: fiz JU5tiça. Por que • 5ellbor llio 
co.partet• i eo••oeaçio da Procuradoria e 
talá 4o COip'csso1 

-Eu não tiilha condições. Sofri um linchamen
lo moral. (emociormdo, chora. Seus filhos.. seu
lados a fresue. também). Eu acredito na impor· 
Lincia da liberdade. Que. para a democracia. é 
importanlc ler liberdade de imprensa. Mas eu e 
minha famiHa noS sentiriioS-mor.l.lmenle liriCha-· 
dos. Parte da imprensa fez ~ linchamenlo. 
Mas c:onfao em Deus e na JllStiça. 



00396 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Com a de CPP. Esse era um dos casos que eu gostaria de 
palavra o Senador José Eduardo Outra. (Pausa) expor. ~ 

Com a palavra o Senador Laura Campos. O outro assunto foi denunciado aqi.J( pelo Se-
(Pausa) nadar Romeu Tuma Trata-se daquela empresa co-

Cam a palavra o Senador Guilherme Palmeira lombiana que queria trocar um~ terço das terras do 
(Pausa). Estado do Acre por·recursos para o asfaltamento da 

Com a palavra o Senador Freitas Neto. (Pau- BR-364, inclusive numa operação duvidosa A em-
sa.) presa, que tem uma ficha bastante complicada nos 

Com a palavra o Senador Lúdio Coelho. 
(Pausa.) 

Com a palavra o Senador João Rocha (Pau-
sa.) 

A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem V. 
Ex" a palavra por cinco minutos. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero re
gistrar que no dia 16 de março foi protocolado o 
pedido de impeachment do Governador do Esta
do do Acre, Sr. Orleir Cameli, na Assembléia Le
gislatíva; com o apoio de vários senhores deputa
dos, representantes da sociedade civil, personali
dades e mais assinaturas de dois deputados fede
rais, os Deputados Chicão Brígido e Mauri Sérgio, 
e dos três Senadores que representam o Estado 
do Acre nesta Casa 

Os fatos que são o motivo dÓ pedido de im
peachment do Governador Orteir Cameli já são de 
domínio público. Um é o episódio desagradável do 
contrabando do boeing 727, que ficou preso no 
Aeroporto Internacional de São Paulo durante vários 
dias e que, finalmente, por não ser o Governador ca
paz de provar a sua inocência no episódio do contra
bando tanto do avião quanto das mercadorias, o 
avião foi confiscado pela Receita Federal •. Espero 
que o Estado brasileiro faça bom uso desse instru-
mento de vão. · 

O outro desagradável episódio é com relação 
aos CPF falsos.:. Não sei a que altura está agora, 
mas na última vez em que me dei o trabalho de con
tar, havia seis CPF falsos. Inclusive, aconteceu um 
episódio desagradável a esse respeito. O Governa
dor mandou um documento para o Ministério do Pla
nejamento, e o CPF indicado no documento. não 
coincidia com o CPF existente no Ministério do Pla
nejamento. Numa situação de constrangimento, 
esse Ministério, segundo fui informada, teve que se 
comunicar com o Palácio Rio Branco para fazer a 
troca dos CPF. Trata-se realmente de uma "ciranda 

Estados Unidos e na Colômbia, seu país de origem, 
não comprova o eapítal que diz possuir para fazer 
esse tipo de troca Mais ainda: é proibido pela Cons
tituição Federal qualquer tipo de operação de troca 
envolvendo terras da União, e o Governador estava 
se dispondo a fazer isso. 

Por último, quero tratar da questão da empre
sa do Governador. Foram depositados em suas · 
contas recursos que eram destinados ao asfalta
menta de ramais e à recuperação de escolas e 
postos de saúde no Município de Cruzeiro do Sul. 
Os recursos foram parar na conta da empresa do 
Governador. 

Todos esses itens fazem parte da ·peça que 
os Srs. Deputados, juntamente com as personalida
des que acabei de citar, subscreveram, fazendo o 
pedido de impeachment do Governador do Estado 
do Acre. A sociedade está se mobilizando para pres
sionar os Deputados que ainda são favoráveis ao 
Governo. Pelo bem · do Acre, é fundamental que 
esse homem seja afastado da função de Governa
dor, pois ele não tem condições de governar aquele 
Estado. ~ 

É uina situação ·de constrangimento buscar-se 
recursos e apoio para o meu Estado, tendo à frente 
um homem sobre o qual pesam tantas denúncias. 

. Solicito, para resumir minha comunicação, Sr. 
Presidente, que seja publicado na íntegra o editorial 
do jornal A Gazeta do Acre do dia 17 de março, que 
faz uma abordagem sobre a questão do impeach
ment e a impossibilidade de o Governador continuar 
à frente do Estado do Acre. ~ · 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. MARINA SILVA EM SEU DISCURSO: 

EDITORIAL DO JORNAL 
A GAZETA DO ACRE 

· do dia 17 de março 

Fim de Linha 

Tudo leva a crer que a entrega do pedido de 
impeachment do governador do Estado à Mesa da 
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Assembléia Legislativa não foi apenas um ato sim
bólico. Os setores organizados da sociedade civil já 
se deram conta que ele nil.o tem mais condições ob
jetivas para continuar administrando . este Esta<jo. 
Embora os processos estejam ainda em fase inicial, 
na medida em que estão sendo formalizados pela 
Procuradoria-Geral da República - e qgora também 
pelo Ministério Público estadual ,... os indícios estão 
se transformando em denúncias e crimes, pelos 
quais terá que responder à Justiça. 

É evidente que um governador não pode conti
nuar administrando um estado com um, dois, três, 
meia-dúzia de processos- pesando sobre sua idonei
dade. Denúncias de crimes que vão desde peculato, 
sonegação fiscal, falsidade ideológica, contrabando 
e outros que, há de se convir, não se coadunam 
como o cargo que, infelizmente, veio a ocupar. Que 
credibilidade ou autoridade um governante pode 
passar à sociedade, envolvido por denúncias tão 
graves? E que disposição terão os cidadãos em 
cumprir suas obrigações, com a leis, com o recolhi
mento de impostos? 

Como se percebe, na medida em que esses 
processos começam a tramitar ·nas instâncias jurfdi
cas, este senhor vai ficando sem as mínimas condi
ções de governar este Estado. Terá que ser afasta
do do cargo, sob pena de se aprofundar o caos em 
que já se encontra o Governo e se instalar a deso
bediência civil, com as conseqüências que isso rep
resenta. Se um mínimo de autocrítica tivesse, ele 
mesmo tomaria a iniciativa de se afastar ou renun
ciar. Como esta hipótese é pouco provável, a sacie, 
dade terá que se encarregar de defenestrá-lo. 

Seus próprios aliados já começam a perceber 
que o barco está à deriva Pior do que isso: está fa
zendo água. Cabe aos setores organizados da so
ciedade, daqui por diante, acompanhar de perto es
ses processos e cobrar·das autoridades judiciárias e 
dos senhores deputados as medidas cabíveis para o 
afastamento - ou impeachment - .deste cidadão, a 
fim de que ele -vá acertar suas contas com a Justiça 
como cidadão comum e não protegido por imunida
des. Esse movimento pró-impeachment não pode 
ficar apenas no simbolismo. Tem que ser real, de 
verdade. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

. O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra a V. Ex'- para uma breve comunicq
ção. V. Ex• dispõe de cinco minutos, Senedor Ro
berto Requião. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
uma breve comunie?ção. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou impres
sionedo com esse asSunto da multiplicação, aborda
do pela Senadora Marina Silva. 

Jesus Cristo multiplicava os pães; o Governa
dor Orleir Cameli multiplica o CPF; e o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso multiplica os seus 
apoios no Congresso Nacional. 

Cristo fazia milagres spOnte propria. Não sei 
·como os faz o Governador Cameli, mas o Presidente 
da República certamente tem o concurso de São 
Francisco de Assis. 

No entanto, não é por esse motivo que me ins
crevi para uma breve comunicação. 

Quero trazer ao conhecimento d.o Senado um 
documento que me chega às mãos, enviado pela 
Associação dos Produtores Industriais de. Erva-mate 
no Paraná. Eles me solicitam que os ajude a estabe
lecer a erva-mate brasileira produto sensível no Mer
cosul. Por quê? Por que essa preocupação d.os pro-
dutores ervateiros do Paraná? · 

No Brasil, como V. Exªs sabem, a erva-mate ·é 
produzida, basicamente, no Paraná, Santa Catarina · 
e no Rio Grande do Sul. · 

A Argentina passou a ccnsiderar a erva-mate 
produto sensível, ou seja, ela proibiu a importação 
de erva-mate para seu mercado interno. Com essa 
medida, de 1983 para cá, as importações brasilei
ras de erva-mate argentinas aumentaram nas se
guintes proporções: em 1993, 3,774 milhêies de 
quilos; em 1994, 4,455 milhões de quilos;· e, em 
1995, 15,848 milhões de quilos. As exportações 
da Argentina para o Brasil cresceram, ..em três 
anos, cinco veies; ao mesmo tempo, o Brasil se 
encontra impedido de concorrer no mercado inter
no argentino. 

Por que isso acontece? Porque o preço com 
que a Argentina coloca seus produtos no Brasil é in
finitamente ·inferior ao preço com que ela coloca no 
mercado interno. Senão, vejamos: Sr. Presidente, no 
Brasil, a erva-mate vendida em nosso mercado inter
no, a erva-mate argentina é colocada, conforme do
cumentos que voiJ acrescentar a esta minha breve 
intervenção, a R$1 ,39; R$1 ,69; R$1 ,36; R$1 ,56; 
R$1 ,10; R$1 ,40~ o quilo. É o preço da erva-mate ar
gentina no mercado brasileiro. Já no mercado argen
tino, essa mesma erva-mate é vendida a US$3.30; 
US$3.00; US$2.80; US$2.12; US$4.30, ccnforme 
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notas fiscais que pretendo também acrescentar a 
este pronunciamento. 

Peço a V. Exª que consideJe esses documen
tos que apresentarei à Mesa parte integrante deste 
meu pronunciamento, e os encaminhe, juntamente 
com o discurso, ao Ministério de Indústria e Comér
cio, para que essas providências -viabilizar a expor
tação da erva brasileira para a Argentina, ou consi
derar a erva brasileira produto sensível no MERCQ.. 
SUL- sejam tomadas. 

Verificamos, nesteplenário, com os pronuncia
mentos dos Senadores !ris Rezende, João Rocha, 
Osmar Dias, que cada vez mais a agricultura brasi
leira se toma desprotegida em relação às importaçõ
es. A agricultura é o motor deste País; o Brasil é um 
país agroindustrial, e nosso próprio crescimento· in
dustrial depende do avanço e do apoio que o Gover
no dá à agricultura 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

limo Sr. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SENADOR ROBERTO REQU~O EM 
SEU DISCURSO: 

Chapecó, 5 de março de 1996. 

·Senador Roberto Requião de Melo e Silva 

A erva-mate llex paraguariensis St. Hil aire é 
uma 'espécie florestal que representa mais de 400 
anos como produto comercial produzido nos países 
do Mercosul. Constitui atividade típica da região Sul 
do Brasil, sendo responsável pelo desenvolvimento 
de inúmeras cidades, fixadora de fammas no meio 
rural e municípios permitindo a geração de altos re
tornos económicos, superiores ao das demais ativi
dades de agropecuárias. 

Árvore originalmente dessa região, teve explo
ração dos ervais de forma extrativa e rústica. A partir 
dos anos 70, foram implantados plantios com tecno
logia voltadas ao aumento da produtividade e da 
produção. Na atualidade, essas áreas estão em 

.·franca produção, apresentando elevadas produtivi
dades que vêm sendo absorvidas pela indústria er
vateira, além de existir incremento na implantação 
de novos ervais. 

O parque industrial é composto por 650 empre
sas processadoras, com urna capacidade nominal 
instalada de 405.000 kg/hora. Apresenta uma oferta 
anual de 450 mil toneladas de matéria-prima a nível 
dos 4 Estados produtores (RS. se. PR e MS), com 

-. _, 

usos bàsioos na forma de chimarrão, tererê e chá
mate (queimado e verde). 

As transformações da economia mundial visan
do a globalização são antagónicas aos interesses in
dividualizados ou de setores desorganizados, pelo. 
fato do acesso aos mercados dos países industriali
zados estar protegido por barreiras não tarifárias. 
Nesse sentido, a nível do Mercosul, é necessário 
que o governo brasileiro e os Estados proâutores 
preservem a atividade ervateira mediante madidas 
protelaras dos interesses da cadeia produtiva 

A produção brasileira dos subprodutos de erva
mate tem 80% de destinação para o mercado inter
no, sendo o restante para exportação. Adicionalmen
te destaca-se o renome da qualidade do produto 
brasileiro nos países importadores, especialmente 
áa Europa, com interesse altamente crescente para 
produtos naturais. 

A produção argentina de erva-mate apresenta 
níveis elevados de excedentes sendo o mercado 
brasileiro o principal alvo dos futuros negócios. Ten
do .em vista que a comercialização tem ocoirido em 
bases inferiores às praticadas no Brasil, vem acarre
tando a rejeição parcial da oferta nacional de erva
mate verde, junto aos produtores rurais, em face 
dessa concorrência 

Dentre as conseqüências previsíveis estão o 
abandono das áreas com ervais, êxodo rural, de
semprego da mão-de-obra do setor industrial e de
salivação ou fechamento da maior parte das indús
trias brasileiras do setor ervateiro, ou seja, uma si
tuação attamente insustentável. 

Reunidos na cidade de Chapecó, entre os dias 
8 e 10 de novembro de 1995, representantes do se
tor ervateiro de cada Estado (indústrias, produtores, 
pesquisadores, extensionistas) efetuaram a análise 
do setor visando traçar medidas para desenvolvi
mento da erva-mate no Brasil. Essas posições foram 
ratificadas em reuniões microrregionais de cada Es
tado envolvendo as lideranças do setor e consoli
dando as prioridades estabelecidas. 

Dentre os entraves e fatores críticos da cadeia 
prodUtiva da erva-mate no Brasil, identificou-se a 
crucial necessidade de estabelecer a erva-mate 
como produto sensível no Mercosul. 

Para tanto, decorrente de ações conjuntas 
nos Estados integrantes do Codesul, os repre
sentantes da cadeia produtiva da erva-mate vem · 
requerer a análise e acionamento dos mecanis
mos ·competentes para viabilização da demanda 
priorizada. 
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Cordialmente, - Comissao Interestadual da 
Erva-Mate. 

Mate de Catanduvas/SC - Laudir Camilotti, Sindi
cato da lndústlia do Mate de Catanduvas/SC - Pau
lo AHonso Floss, Empresa de Pesquisa Agrope
cuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/ A -
Dorli Mario da Croce, Empresa de Pesquisa Agro
pecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/ A. 

Esti!do do Rio Grande do Sul: Décio João 
Bozzetto, Secretaria da Agricufiura e Abastecimen
to/AS - Helga Winge, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sui/RS -Sérgio DaiiAqua, Sindicato da 
Indústria do Mate do Rio Grande do BuliAS. 

Estado de Santa Catarina: Valdir Pelisser, 
Sindicato da Indústria do Mate de Catanduvas/SC -
Mário Cilião de Araújo, Sindicato da Indústria do 

Estado do Paraná: Waldemar Geteski, Asso
ciação dos Produtores e Industriais de Erva-Mate do 
Paranâ/PR - Jorge Z. Mazuchowski, Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento do Paraná/PR. 

~~l"IM 
M pm QWG'41.:B 

C .6.C. · ?'i'CJm1e fX»l 61 
li"'!!X. Eit. 14)1 QO~ s 

LJOOI01 IJro') (}'01 :.-:i/03Jil6 14:20 rmii4 

lU'!II tl&'l\ "" 
7!l'J6..1. ~t'...9ll0'73 TO'I M lt'ITJUi.WilE !KG 

1 .. 000 X 1.3'1 )l,l~ 
'1!l'lt'll 968»0E4 TO'I EN! lm!IIA !E 

1,. 000 X 1,6') >1.~~ 
?w.l61~ T'll ER\1\ llllElRA IJ& 

1,. 000 X 1.69 11 ,69t 
78'J620.1412345 TO'I ~ MlE f!jJOC!A ·i .~":':--..:. _ _!. 11 l }f li 

-- •• - • ... . I 

?896.19611X'm3 TO'I ~ IIIT .RIEM1l 1i6 ! 
1 .. 000 X 1,3') tt,l'}t ! 

TOfd... 1M7 • 
.IDIHEUO ll~ ! nu::o . o.&:3 ' 
TtJf oAl. OC ITOO - 0006 ! . ).',:,-.:.•~;:· -E cU.ltl!ll 



00400 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

!3AD1 A CONCORDTA EVA 
~.m Cói+.WHJ.l\lOO fCO !fl.TR!'!C 
ll>G ; ítl.:X~.l4'//0l5,'! ·12 
l.f. : .12.10~.B?•) M 

1lm~ r tOCt~ • !;l'.G ~~'O r:;)~.; w,, 3'15 
h lll : ~ii'l.· Ubl.Xa l 00? Dllt~ : $/03/% 

.fiftf7f'1 : l Hor~ .: \2:01 
n:w. HA rt s1 TO? q •.. '"' 1 
m~ I~W iJ.\JF~ lO'I lil•l!Jl Í 
.-.:~ .... ,.;,~,~--:·•"':"' -"!'·~· llHu.:·QS. ,•';;:: ,...,. o;;.:.~~~1r.r·u .. ··.:-:.:·• .!'l3.~. u.,• . 

Tot iJl 00 l;L~~mt ... : { ,((, I 
D.tr'he:lru ......... : "tJ,OO : 
Trrro ............ : 1{1,?/1 

tn'tíl f.'<M.GA! fiJOO OO";i(!ç,·fU>I)! i'i(!Li.C(I 
LI•* ~·ror#'• n~to.-.T.-. ......C'Ifl.l"''"t"''f" !'.Ãl 1'T~1To~ .. ~ .... -- .. --- --- -.. - . -- ..... - .. -- - - - .... --- .. - -

' '• . ' .... · 
··~·- .. . 

' 
', : .. \'~ 

Março de I !!96 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAI,. 

J)t [ .•:lrlf'lC;t[ "' (f', rW n· '" n '" t t (,'(( 1 1'7ti 

iit::i1Nflf1CJr:) !IC. lt11Cx .. -wr N MN-.5. 

j o!~#f'Jl!l~'J!i . . I.'' 

00401 

kllor(•)o.' ............................................................................................................... -....... . 

Vomlcllfot ............. . : .... ..................................................................................................... . 

E:t..r.to 0 Cons. F~nal 0 <UIT N"--·----------··---'' +----

CANT. I UETALL~ PRS:IO UNIT. TOT~ 

... :J.:..+Jr-r.p--d.~ ..... ~Ji:;~::-c;-.}/!0 ···-········ --4--~---- .... .,:.f,.. .. ~ ....... 
·-••••"""li•••f}••-~ ~-···-•• ••••"• '" ""-'"'" "0

"
000 

,..,. .... ,,.,,. o• ·'
0
""" """""""""" MU 

t•• .. •-•-- ~·-·"''''"'''''"''"''''"'•UI+1"""'"'Htlfu••••ouuo••••••••·U•--•••• .,.,, .. ,,,,,,,_.,,,,,.,.,u oou•ou•O•h• •••••••..,•••u• 

•••••••:••uo o••••••••••••••••••a.o•tooououoooooououont<loot,•u••••••-••••••-• ·-··u••-···-••••""• •••••uuoo• uooooooiM •u• 

,, ........ , .. -••-•.•~-•••••u•-••••n•n••••••---u••••••••••·l••••o• .. •••• ou•••••••••••••••••••• 

ooUOUIOU n tt'"'•nooouoo '" U Od••ooooo•ooooo O .. Uo••U••~•·-~·~· ooOUoooon•••• ••••-~•• oOUo•-·--

••••••nono •·••••uoo ... o•••••••••U~ .. •••o .. o .. uo•oo••••••oooOu••••••-••••oo- '"uo•••••o••nOOoUUt •••t ••-•oo••••••••-"'"'"''" 

.,..., •• ,,.,,, ............. ,, .. , ............ uou-•n•• ............. ,,._,.,.,,, ......... ···•· ..................... , 

IOOOUoo•••••• •• ••oo••••••••o•o.•uooooouowo11UUt .... ,,,,,._.,,,,,.,,,.,,. ............ o•••••••••••••OIIIU 11 

uo••••-•ooo oouootuoooo•ooo .. oooct•oo•toouooo•••oootooon•••••·•-••••oo•-oo• •· ... OH-ooooouoo•••" 

_ ... ._, •• ,..._, _,.:'; ........ , .. un•••••uoo ... unu•••••Moo•u••••u••••t•uoan .. u -~·-•·•-··••-

llllllllniiiiii.IIBMIIM1' •••••• ••••••••••••••••·- ••••' !--,-····-··· .............. - ouuaunlt'111••n-rnnr ............ u ........ - ... ., ......... , ......... _ .. 

............. .. .. . . ...... _ ........................ , ................... ~...... ............. . ............ -......... . 

IULAl $ 

............................. 
OO'f .. '"•••j"'"''''"'''"f"H ................................ 
"'"'''''l'''"""u•u-•"'"'' 
-••oo ••• ~)"""'-~ I '"'" toooo 

••-·•-• --•-•uUo I IIII 

D<~ GQMIIil:.(tJr 111-l\57'04~ lflJMIC-I\'T1-f'l/. -- ~~-· ....ct.l5 
ffutiDOI!WM''O'I fO.SIET-~ - lt IIII 00"17SlJI!III» 
(UI._ . O~ICIIdL 



00402 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maiço de 1996 

FACTURA 

N!OifiO- nnn111 A.C:7 

fi'/. (;lf/t?S/1 !-1f('--l~ 0/.'11-2í)l$9 

f;'CRI'M::JO o:· 't:k.<OYJ.' MM.:;; 

FEC~A ...... , .... ..!. ...... . : ..... .. . 
UUII l'l·l~ .. , 

ltG I!!WfOS ~1·1·215~-1 
~EQ.~OC. T'Wl IIIW't 

S.;;.,( IIII) ............ "' ................................ ,_, ............. - ............................... .. 

m-lt.JoL ................................................ , ................ . 

.. ... ···--~-
"''"'~''''~"' ,,,, ........ , ........... -~·'• UfiOH•-•••-• ,, •• ,.1, 0 J,,o.._ ... . 

,,.,,j,,.,.,,.,, .. "'"''--"' ••ho• lo-Mooeoooooo •••lO!ooiU •••-•!·-'>"'" .............. , .. 
............ j .................. _ .................................... ·-·1·-···""' 

............ ! ......... , ...... _ ........................................ . 

' 
~'""r-e ,,, M!!~"- 111-K!·.,_ ~.I ., .. NC' MIOl~l.tOft 
a.~c 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

•- ~?~~~fl~'ADO 
.· · Dt: flilla MaE14 Ea t.ra ti• Ju""'" 

~/ . Áv .. lt.r;ll, •I~ .. T41. (0'141) 20213 
· 33Ge • 800. ~ IRlQOYEN ,MNE~ 

cenor 
domki2io ... """- -·--·-·-······--· --- -----... -----~· 

_!v.a.rr -····---·- __ . .ii\!:~~~~-~ !!_ ________ çonta_~--~--

__ ....... _. 
~r .• ..._1•1r ••-:.- - .• ........ _ .. _ .... . .. _ ...... ~ .. ~'"" - -

--i---------------. ... ·-· .-- - --·-·-·----···· t\··--. 
--·-- ----------·· 
--""1---:-., -:.,. -·~. , ....... - -;-- '~-··---=--~_· ... r= -_-: ... ,.,.. ., .. -· -

·. . 
--==+·---.....-....... '. ---··· ·-· ......... 
---+-~--------·-·-- ._ ...... ':o • .• - .. _. --· ______ .. ·····--·-

'PiriiC~ ... ,~KcUM' <" ... ~ta. 

0029629 total A 

. 'l ·

---·-··· ·-1--· 
. ··~.:_~~J ~: 
. -----\ --
·--·-K.~ 

00403 

EF~.C..RI Cl+lPECO .::.· ·L'J-96 11.: ee 



00404 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

00'0&\-L\.ÇÕES CülVIPLEMENT:\.RE:'i 
••• 

• W...•oc:o-llalft-1'1~ .,. ..... . 
JOO 

- Ál ..... ~~. .... .,.'"'*,_. ..... ""'". 

L_----------~------------... 
Superfici.: de abrangência geogiiifica. indica que a crva-inatc é n.:!;trita a três países e· 
quatro estados brasileiros. 

\io Paràna as 209 crvatcirus siÚtarn-sc· .:rn fi"' munrctpw:>.- H.il.:ntlticav.:rs no rn~pu. 
demonstrando a sua concentração. 
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.,.. co:ts~d 

llun.c.eipu .. ~ 
P'LiuiLtC~\IU~ 

Indcntificação dos 1 tiO municípus par:maenses onde c:ti:tua-sc: o cullivo da 
erva-mate, envolvendo cerca de 52.00() produtores Cllrtl 283.000 oc.:larCs 

UTILIZANDO GRANDE CONTINGENTE DE MÃO-DE-OBRA, DE FORMA PERKANTE 

NÃO QUALIFICADA, PARA COLHEITA E MANUTENÇÀO DOS 
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PR!NCIPA!.MENTE A 
EkVAIS. 
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Produção c~timada de ~:rva-mate e variação percentL1~l ~.:ntre J.S S<~fras no /C~ /)'1. e>/ 
Estado do Paraná, período 1990-94. 

FONTE: SEAB - DERAL/DEB 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CASCAVEL 
CGC: n.B78,999/0001·09 • INSCR. EST,: ISENTA 

CODEVEL 

OF/PRE 023/96 
CascaveL 22 de março de 1996 

Excelentíssimo Senhor: 

O Município de Cascavel. através da Companhia de Desenvolvimento de Cascavel -
Codevel, tomou conhecimento da Carta de Chapecó datada de 05/03/96, a qual reúne 
assinatura dos mais diversos setores e entidades dos Estados do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, que têm como objetivo comum tornar a erva-mate (llex 
paraguariensis St. Hill), como produto sensível ao Mercosul, une-se a estes, visto 
que já desenvolve vários cantatas com os mais variados setõres para estudos de 
potencialidade e desenvolvimento pléno deste no mercado nacional e internacional. 

Solicitamos a Vossa Excelência, nobre representante do Estado do Paraná, empenho 
junto· á autoridades federais competentes afim de estabelecer notoriedade a este 
objetivo. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e estima. 

Atenciosamente 

~~-\2:'2.-~ 
Vi ce-Prefeito e 
Presidente da Codevel 

Ao Exmo. Sr. 
Roberto Requião 
Senador 
Brasília- Distrito Federal 
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Guarapuava, 21 de março de 1995. 

Excelentíssimo Senador 
Sr Roberto Requião 

00407 

A erva-mate para tornar-se uma cultura de oportunidade concreta para o Brasil, 
necessita de açõcs da iniciativa pública e prnada, desde a produção até o produto 
final. A organização do setor é uma das. necessidades. para sermos mais 
competití1los perante nossos ~úinhos glwgra.ficos e parceiros do Afercosul. 

Dentre os entrm-es e fatores críticos da cadeia produtiva, identificou-se ci crucial 
necessidade de estabelecer a erva-mate bra.'iileira como PRODCJTO SENSÍVEL 
NO JfERCOSUL. 

Anexamos a presente os doo-umentosfirmados pelas entidades: 

a) Comissão Interestadual da Erva-lvfate do Brasil. 
b}Oficio 23/96 da Codm;el. 

As quais afirmam a impórtância desse relevante assumo, pelo que solicitamos 
,·ossa análise e auxílio para adonamento dos mecanismos competentes. 

Esclarecemos que no Estado do Paraná, destacam-se quatro pólos produtivos e· 
industriais do setor ervateiro (São Afaiéus do Sul, Palmas, Casccn·él, 
Guarapuava), onde a expansão dos plantios contaram com o apoio do PDFT 
(Programa de Desenvolvimento Florestal Integrado). 

Renovamos votos de· elevada estima e distinta consideração. 

AtenciosamenJe, 
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da: WALDEMAR GtTESKI - fax 042 7234807 fone 042 7235288/72352~ 

aa: SR. NIVALDO KRUGER 

ft(ri nnhínrrr ~rnnrtnr 
Brasília DF 

Hrnniiin 

fax. 061 3112401 nu 061 'l2'l4l98 

SOBRE SUA SOLICITAÇAO POR TELEFONE, NESTA DATA, INFORMAMOS: 

a. Sobre menAngP.m ~o S~n~dor Maldanet inform~mo~ 

0497234877 e fax 0497230600), comprometeu-ae 

em fazer ainda no dia de hoje. 

b. Sobr~ preços·aoo ccnoumidores BRASILEIROS e AR~NTINOS, 

confirmamos conforme document.oa abaixo, ou sej+ 

11& IIII.A&"L ·-l.,. .. J ... ...... l .. .:.l- J- ........ ·- __ ~,. ___ ... .... -f ... --:.J-. 
conforme doe. Ol •••••••.• R$1,39; 1,69; 
eon.forme doe. 02 •••••••.. R$1,56; 1,10. 

1' 36; 
1,40 

NA ARGENTINA - valor de um !Li lo de erva-mate 
c.onforme dQc. 03 . •••••• US$3,30 

eonform~ doe. 04 . ..•..• US$3,00 

cun!orm*: doe. o 5 ••••••• US$2,80 e 2,12 

conforme doe. o 6 • •••••• us$4,30. 

.act çon11. 

··-

e. informaçõc.:s 
PARANA: Dr. 

s~. 

Sr • 

adicioo.Aio.l indie3mO~ -sa a':guiaeea p~11oA~B: 
JOSE MAZUCHOWVSKI - SEAB/Emater 041 21616 
ARGEMIRO SOMENSI - Preo.Apimaee 04~ 56655 
WALDEMAR GEIESKI - Aç~aour Apimat~O' 7235237 

. $4>1TA. .-.T4RTIU: nr. IIOR!.T MARTO TIA r.ROC:P. P.r>112ri.;;C fonot 
0497234877 fax 0497230600 

RIO GRANDE DO ·sUL: Dr.SERGIO DALLAQUA -- Sindi"'alfv r<><>e 
0513478445 e 051 7142462 

cordialmente 

W~~AR GETESKI - fax 042 7234807 
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APIMATE 
ASSOCIAçAO DOS PRODUTORES E INDUSTRIAIS DE ERVA-MATE DO PARANA. 

EXPORTACAO BRASILEIRA DE ERVA-MATE. 

Ati:) EENEFICIAr•A-KG CANCHEADA-KG OUTROS MATE-KG TOTAL-KG 

1991 8.984.665 6.851.256 63.777 15.899;698 

lú-:Y:· -10.597.535 10.018.785 33.016 20.649.336 

1993 15.137.797 10.009.191 229.393 25.376.381 

1984 1e. s:::1. 469 8.645.640 588.457 26.055.566 

1995 19.556.327 6.573.920 252.003 26.382.250 

IMPORTACAO BPÃSILEIRA DE ERVA-MATE. 

1983 3.698.760 75.670 o 3.774.430 

, .. ~c; ~ 
----""Z 4.444.500 _ 1L412 o 4.455,9.12 

1895" 15.830.116 18.290 o 15.848.406 • 

»~J:Iérr 
-

&r.o.i!u---J;-. Jo /. (fh é Yle~Ma lttCu(J? 
ca 

_J õ --
FCHTE: :2ECE:·: 'I:•PPC/SEP.PRO PESQUISADO POR:WALDEMAR GETESKI/MOISES E. S.MOREIRA 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00411 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy pela or
dem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para 
complementar meu pronunciamento, gastaria de di
zer que seria próprio que o Banco Central concluís
se a fiscalização do Banco Excel para averiguar sua 
idoneidade antes de conceder-lhe a absorção do 
Banco Económico. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce

do a palavra a V. Ex•. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, desejo registrar nesta oportu
nidade, como Senador pelo Estado do Pará, a ale
gria do povo paraense, que festeja hoje 125 anos do 
jornal A Província do Pará, que integra a cadeia 
dos Diários Associados e é o meio de comunica-
ção mais antigo do meu Estado. . 

Diria que a história de A Provlncia do Pará 
quase se confunde com a história do Pará dos últi
mos 125 anos. Trata-se de um jornal que teve o pri
vilégio de contar com a colaboração de grandes jor
nalistas e intelectuais do meu Estado ou de fora 
dele. Para que V. Ex• tenha idéia, Sr. Presidente, 
Humberto de Campos o secretariou por muitos anos. 

O periódico foi fundado por um político paraen
se de grande expressão que se chamou Anlônio Le-. 
mos. considerado por todos como o maior adminis
trador de Belém e um dos políticos de maior desta
que, importância e de grande contribuição ao meu 
Estado. Pelo jornal A Provlncia do Pará passaram 
figuras da maior expressão, dentre as quais cito Fre
derico Barata e Milton Trindade, que, inclusive, repre
sentou o Pará nesta Casa; hoje, é dirigido por Arthê
mio Guimarães. 

Tenho o ·priviléQio de fazer essas referências 
que são do meu dever, por justiÇ?, no momento em 

- que se encontra neste plenário nosso companheiro 
João Calmon, que dirigiu os Diários Associados do 
Brasil. Diga-se, por oportuno, Sr. Presidente, que os 
Diários foram também dirigidos, em nossa Nação, 
por essa figura polêmica e, acima de tudo, empreen
dedora, que foi Assis Chateaubriand. 

Faço este registro não apenas por obrigação 
de um representante do Estado do Pará no Senado 

·-· da República; faço-o como paraense e com o maior 
orgulho por tratar-se de um jornal que, apesar de to
das as paixões políticas, manteve sempre um com
promisso único e fundamental com a notícia, a opi
nião pública do Pará e o serviço ao povo paraense 
em seus grandes anseios e suas grandes causas. 

É esse o registro, Sr. Presidente, com meus 
cumprimentos a todos aqueles que, ao longo desses 
anos, fizeram esse grande jornal que é A Provlncia 
do Pará. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra, por 5 minutos, ao Senador José Ro
berto Arruda 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.f - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
quero fugir a uma tradição cultural; além de mineiro, 
sou também candango, e mineiros e candangos têm 
uma tradição cuttural de prudência e de. cautela. 
Com a permissão do Senador Arlindo Porto, mineiro, 
e do Senador lris Rezende, candango - porque os 
goianos também o são-, quero fugir a essa regra da 
prudência para antecipar ao País, horas antes da 
entrega do prêmio Oscar, que o Brasil venceu. 

Acho que independentemente do resultado que 
for anunciado pela televisão hoje, o Brasil já venceu 
não só pelo filme "0 Quatrilho" - pela produção de 
Fábio Barreto, pelo trabalho fantástico de atares e 
atlizes brasileiros em uma produção cinematográfica 
.Que fatalmente marcará época no cinema internacio
nal -, mas também porque, pela primeira vez em 
muitos anos, a cultura brasileira, exemplo claro do 
poder de sobrevivência de nossa raça, resultado 
dessa miscigenação fantástica não só de· raças, 
como também de costumes, mostra que é possível 
vencer a força de mercado do cinema americano. 

O cinema americano, menos péla -competência 
de reprodução cuHural e mais pela capacidade de 
domínio de mercado, que se especializou em vender 
sabonetes, em aumentar o consumo de mercado, ao 
invés de. vender traços culturais que mereceriam a 
reprodução e a reflexão dos demais países do mun
do, essa indústria cinematográfica conseguiu produ
zir, nas úttimas décadas, um fato fantástico: quebrou 
todos os seus próprios recordes de bilheteria, conse
guiu transformá-la em uma das maiores indústrias 
do mundo, gerou receitas para os Estados Unidos. E 
todos os que vivemos numa economia globalizada, 
ainda que não fiquemos muito felizes, temos de 
aplaudir a capacidade, fantástica, que esse poVo 
tem de vender sabonetes e. de aumentar mercados 
através do cinema 
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O Quàtrilho não é apenas um filme, mas o re
flexo de uma época de produções cutturais que hoje 
vivemos, o que talvez só tenha paralelo na época do 
Cinema Novo, da Bossa Nova, nos anos 50, quando 
o Brasil era muito mais esperança Reaparece agora 
uma capacidade imensa de produção cultural em 
nosso País, reflexo de uma época também de espe
rança de nosso povo, que não mais retrata o merca
do do cinema como l,lm mercado potencial de ven
der produtos, de ampliar mercados ou, simplesmen
te, de aumentar bilheterias. 

Acima de tudo, é um produto culturai, que faz 
questão de ir fundo as nossas raizes, que mostra ao 
mundo a formação de nossa gente, no caso especí
fico, a influência da cultura itaiiana, principalmente 
no Sul do País. Outros tantos filmes existem a divul
gar a formação do povo brasileiro. Essa produção 
culturai, riquíssima, revela a todos a capacidade do 
povo brasileiro em se. organizar - ainda que de forma 
diferente dos povos tradicionais do mundo - para fa-
zer reproduções culturais fantásticas. _ . 

O Quatrilho indica não .só uma época impor
tante da vida brasileira, mas, principalmente, a capa
cidade de representação do brasileiro em produções 
de porte internacional. 

Confesso que vou para casa hoje cheio de es
perança, porque o povo brasileiro está cheio de es
perança de que o Brasil ganhe, hoje à noite, o prê
mio de melhor filme internacional. O Quatrilho me
rece e não vai estar sozinho nisso. Ténho certeza de 
que Fábio Barreto, hoje, nos Estados Unidos, vaies
tar acómpanhado de Nelson Pereira dos Santos, de 
Neville de Almeida, de Ana Marta Magalhães, de 
tantos cineastas que marcam a história recente do 
cinema brasileiro, como lizuka Yamazaki e tantos 
outros, de Valter Moreira Sales, enfim, creio que Fá
bio Barreto estará representando uma geração de ci
neastas que sobreviveu apesar de tudo, uma gera
ção de cineastas capaz- de colocar na tela, com to
dos os problemas da produção culturai brasileira, um 
exemplo típico de que cinema faz cultura e não ven
de apenas sabonete. 

Fica aqui o meu registro, pouco cauteloso, des
ta vitória antecipada, não só de O Quatrilho, mas do 
cinema brasileiro. 

Tenho confiança, meu caro Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, de que, com essa vitória de hoje à 
noite, o mundo todo e esse grande mercado cinema
tográfico vai prestar um pouco mais de atenção à 
capacidade de produção cullural do povo brasileiro. 

Um país que faz o camavai do Rio de Janeiro e 
que, no mesmo dia, faz um outro carnaval totalmen-

te diferente em Salvador e em Olinda, um país que, 
apesar de todas as suas diferenças, faz coisas tão 
belas e· bem organizadas, é claro que, mais cedo ou 
mais tarde, iria demonstrar ao mundo a inteligência, 
a capacidade de organização e de reprodução cultu
ral da sua gente. 

Hoje, todos nós brasileiros estaremos, não só 
por patriotismo, nacionalismo, mas principalmente 
por idealismo, manifestando ao mundo que somos 
capazes e que a nossa Hollywood é um pouco mais. 
embaixo. .· , .. 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex~ me permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Pois não. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - t-,lão é 

possível aparte em comunicação inadiável, nobre 
Senador. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Registro 
aqui meu lamento, porque é uma das raras oportunic 
dades de ter um aparte concordante do Senador 
Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - É para dar força exa
tamente aos argumentos de V. Ex~ e à homenagem 
que o Senador faz ao cinema nacional e à arte do ci
nema, q~;e hoje vive sua grande festa. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - É pre-
ciso cumprirmos o Regimento. · 
. . O SR. JOsÉ ROBERTO ARRUDA - Peço per
missão ao Presidente da Mesa para· que se registre, 
nos Anais, a concordância, que me parece importan
te, do Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • V. Exª 
será atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão ordinária deli
beratia de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE RESOI.UÇÃO N0-17, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n" 209, de 1996) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 17, de 1996, de autoria do Senador Carlos 
Bezerra, que altera a Resolução ~ 69, de 1995, que 
dispõe sobre as operações de crédito interno e ex
temo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municí
pios e de suas respectivas autarquias, inclusive con
cessão de garantias, seus limites e condições de au
torização, e dá outras providências, tendo 
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Pareceres, proferidos em Plenário, em substi
tutição à Comissão de Assuntos Econõmicos, Re
lator: Senador Ramez Tebet 

- 1• pronunciamento: favorável, nos termos 
de substitutivo que oferece; 2" pronunciamento: 
pela aprovação parcial da emenda nº- 2, acatando as 
duas primeiras alterações nela propostas e rejeitan
do as duas últimas. 

-2-
REQUERIMENTO N2 27, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento nº-
27, de 1996, do Senador Ademir Andrade, solicitan
do, nos tennos regimentais, a convocação do Minis
tro de Estado da Fazenda, Pedro Malan, para pres

. lar, perante o Plenário do Senado Federal, informa-
ções sobre a aplicação de recursos públicos no cha
mado programa de fortalecimento do sistema finan
ceiro nacional e sobre a reiterada alegação da ca
rência de recursos do Tesouro Nacional para conce
der reajuste ao funcionalismo público federal em ja
neiro de 1996. 

-3-

REQUERJMENTO N"-114, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento nº-
114, de 1996, do Senador Lúcio Alcântara, solicitan
do, nos termos-regimentais, que sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº- 306, de 1995, de autoria da Sena
dora Marina Silva, que dispõe sobre ós instrumentos 
de controle do acesso aos recursos genéticos do 
País e dá outras providências, além da Comissão 
constante do despacho inicial, seja ouvida, também, 
a de Educação. 

-4-

REQUERIMENTO N"-131, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
131 , de 1996, do Senador Waldeck Omelas, solici
tando, nos termos regimentais, tramitação conjunta 
dos Projetes de. Lei do Senado n2S 311 e 326,· de 
1995, e Projeto de Lei da Câmara nº-141, de 1993, 
por tratarem de matérias que versam o mesmo as
sunto. 

-5-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 
DE LEI DA CÂMARA N2 244, DE 1993 

Discussão, em tum o suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 244, 
de 1993 (nO- 2.461189, na Casa de origem), que alte-

ra os arts 178 e 191 do Código de Processo Civil, 
tendo 

Parecer sob nº 45, de 1996, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 96, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº- 96, de 1992 (n" 79/91, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
modifica o valor da pensão especial de que trata o 
ar!. 1• da Lei nO- 7.099, de 13 de junho de 1983, e dá 
outras providências, tendo 

Parecer, sob nº- 901, de 1995, da Comissão de 
- Assuntos Sociais, favorável ao Projeto com 

emenda nº- 1-CAS, de redação, que apresenta 

-7-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NQ 102, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº- 1 02, de 1992 (o" 1.289/91 , na Casa 
de origem), que amplia, para o estiangeiro em situa
ção ilegal no território nacional, o prazo para reque
rer registro provisório, tendo 

Parecer sob nº- 32, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favo

rável, nos termos de substitutivo que oferece. 

-a-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 58, DE 1993' 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
. da Câmara nº- 58, de 1993 (nº- 983/91 , na Casa de 

origem), que dispõe sobre o reconhecimento das 
Provas de Rodeios e da Profissão de Peão de Ro
deios, tendo 

Parecer sob nº- 902, de 1995, da Comissão de 
- Assuntos Sociais, favorável ao Projeto, com 

emenda nº- 1-CAS, que apresenta. 

-9- . 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 55, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 55, de 1994 (n" 5.017/90, na Casa de 
origem), que acrescenta inciso ao art 659 da Con
solidação das Leis do Trabalho, tendo 

Parecer favorável, sob nº- 33, de 1996, da Co-
missão: · 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, com 
voto em separado do Senador Ney Suassuna. 
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- 10-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 96, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 96, de 1994 (n" 3.643/93, na Casa de 
origem). que altera a Lei n" 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desem
prego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Ampa~ 
ro ao Trabalhador- FAT, e dá outras providências, 
tendo 

Parecer sob n" 903, de 1995, da Comissão de 
- Assuntos Sociais, favorável, nos termos do 

substituUvo que apresenta. 

- 11-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 41 , DE 1995 -COMPLEMENTAR. ~ 

(Tramitando em conjunto com os Projetes de 
Lei do Senadon"s 123 e 149, de 1995-

Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 41, de 1995 - Complementar (n" 
123/89 - Complementar, na Casa de origem), que 
disciplina a elaboração, redação, alteração e conso
lidação das leis, nos termos do parágrafo único do 
art 59 da Constituição Federal, tendo ~ 

Parecer, sob n" 904, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favo

rável ao Projeto, nos termos do substitutivo que.ofe
rece, e pela prejudicialidade dos F'roje!Os~ de Lei do 
Senado n"s 123 e 149. de 1995 - Complementares. 

- 12-

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N•123, DE 1995- COMPLEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei da Câmara n" 41, 

de 1995 - Complementar e o 
Projefo de Lei do Senado 

n" 149, âe 19~5- Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n" 123, de 1995- Complementar, de au
toria do Senador Edison Lobão, que regulamenta o 
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, 
estabelecendo normas gerais de elaboração, reda
ção. atteração e consolidação das Leis, tendo 

Parecer, sob n" 904; de 1995, da Comissão 
· - de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 

prejudicialidade do Projeto, e favorável ao Projeto de 

Lei da Câmara n" 41 • de 1 995 - Complementar. nos 
termos do substitutivo que oferece.~ 

-13-

PROJETO DE LEI DO SENADO W149, 
DE 1 995 -.COMPLEMENTAR~ 

(Tramitando em conjunto com o Projeto Lei da 
~Câmara n" 41 • de 1 995 - Complementar e Projeto 
de Lei do Senado n" 123, d~ i 995' Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n" 149, de 1 995 - Complementar. de au
toria do Senador Teotônio Vilela Fiiho, que dispõe 
sobre a elaboração e consolidação das leis, regulan
do o art 59. parágrafo únieo, da Constituição Feâe-

~ral, tendo 
Parecer, sob n" 904, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 

prejudicialidade do Projeto e favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara n" 41, de 1 995 - Complementar. nos 
termos do substitutivo que apresenta 

...: 14-

PROJETO DELE! DACÂMARAW90, DE 1995 

Disctissão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 90, de 1995 (n" 2.329191, na Ca$a de 
origem), que estabelece, para o músico ou grupo 
musical, como acréscimo ao salário contratado, par
ticipação mínima de 50% da renda proveniente de 
cowert artístico, tendo 

Parecer favorável, ·sob n" 35, de 1 996, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais. 

-15-

PROJETO DE L.EI DA CÂMARA N" 102, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 102, de 1995 (n" 1.323/91, na Casa 
de origem), que institui a Residência Odontológica, 
cria a Comissão Nacional de )'!esidência Odontológi
ca e determina outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n" 36, de 1996, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais. 

- 16-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 9, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 9, de 1996 (n" 726195, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera dispositivos do Decreto-lei n":.2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal - Parte Geral, 
tendo 
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Parecer favorável, sob n2 28, de 1996, da Co
missão 

-de Constituiçao, Justiça e Cidadania. 

- 17-

PROJETO DE LEI DO-SENADO N•S, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento !12919, de 1992) 

Discussão, em tumo único. do Projeto de Lei 
do Senado ng 5, de 1992, tle autOria do Senador 
Francisco Rollemberg, que estabelece normas- Para 
o aproveitamento econômico dos mangUezais e dá 
outras providências, em conformidade com o esta
belecido no art. 225, § 42, da Constituiçãõ Federal, 
na Lei rP- 7.661/88, que -institui O- Gerenciamento 
Costeiro e na Lei n26.938/81, que estabelece a Polí
tica Nacional do Meio Ambiente, tendo 

Pareceres: 

- de Plenário, Relator: Senador Rachid Salda
nha Oerzi. em substituição à Comissào de ASSun
tos· Sociais: favorável quanto ao mérito e pela au
diência da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania; 

-sob ng 899, de '1995, da Comissão de Consti
tuiçao, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto, 
nos termos do substitutivo que oferece, com voto em 
separado do Senador Lúcio Alcântara 

- 18 -

PROJETO DE RESdlOCÃO Nl!tO, DE 1W6 

Discussão, em tum() único, do Projeto de Re
solução n2. 1 O, de 1996 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Económicos como conclusão de 
s~u Parecer n2 23, de 1 s-ss), qize concede ã Repú
blica Federativa do Brasil autorização para a con
cessão de garantia à Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento - CASAN referente à contra
tação de operação de crédito externo no valor de 
até ct:z milhões de marcos alemães, destinada a 
finan.oar, parcialmente, o Projeto de Recuperação 
de S1steJ!las-_de Abastecimento de Agua no Estado 
de Santa Catarina; e ao Estado de Santa Catarina 
autorização para a concessão de contragarantia à 
União referente à mesma operação. · 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Está 
encerrada a sessão. ··- -

(Levanta-se a sessão as 17h35min.) 

Ata da 28ª-Sessão Deliberativa Ordinária 
em 26 de março de 1996 

1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Teotonio Vilela Filho, Odacir Soares, Ney Suassuna 
Antônio Vartos Valadares, Eduardo Sup/icy, Bel/o Parga e Coutinho Jorge 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: ' 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Anlônio Carlos Valladares- Arlindo Porto - Artur da 
Távola- Bello Parga- Benedita da Silva- Bernardo 
Gabral - Carlos Bezerra- Carlos Patrocfnio - Carlos 
Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Dar
cy Ribeiro - Edison lobão- Eduardo Suplicy- ácio 
Álvares - Emma Fernandes - Epitácio Cafeteira -
Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando 
Bezerra - Raviano Melo - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda- Gilvam 
Borges - Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão
fris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres -
João França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jo
saphat Marinho - José Agripino -José Alves - José 
Bianco - José EdU31do Outra - José Fogaça - José 
lgnácio Ferreira- José Roberto Arrula- José Samey 
- Júnia Marise- LauiO Can1Jos - Leomar Cltintanilha 
- Levy Dias - Lucícf10 PortaDa- Lúcio Alcântara - Lú-
dio Coelho - Wz Alberto de Oflveira - Marina Silva -
Marlu::e Pinto - Mauro Miranda- Nalxlr Júnior- Ney 
Suassooa - Odacir Scares - Onofre Cltinan - Osmar 
Dias- Pedro P'JVa- Pedro Sirmn- Ramez Tebet
Renan Calheiros - Roberto Freira - Roberto Requião 
- Romero Ju:á - Romeu Tcrna - Ronaldo Culha 
Uma- Sebastião Rocha- Sérgio Ma::hado- T eotonio 
Vilela Filho - V almir CarT!JE!Io - Vilson KleintiJing. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
A üsta de presença acusa o comparecimento de . 75. 
Srs. Senadores. Havendo número regimental. decla
ro aberta a sessão. 

Sob a p·roteção de Deus. iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. i" Secretário em exerc!cio, Senador Ney 
Suassuna. procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REP0BUCA 

Submetendo à debberaçilo do Senado Federal 
a escolha de nomes para cargos cujo provimento 
depende de sua prévia aquiescéncia: 

MENSAGEM N1'134, DE 1996 
(NO 237, de 1996, na origem) 

Nos termos do § 12, ln fine, do art 1 1 1 da 
Constituição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências a recondução de Galba 
Magalhães Velloso, para compor o Tnbunal S"""rior 
do Trabalho, no cargo de Ministro Classlsta T~ 
rárlo, representante dos empregadores, no lriênio de 
1996 a 1999. 

00415 
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Os méritos do indicado, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, 
constam do anexo curriculum vitae. 

Brasõia-DF, 22 de março de 1996.- Fernando 
Henrique Cardoso. · · 

Curriculum Vitae 

GALBA MAGALHÃES VELLOSO' 

Atividades no âmbito municipal, esta
dual e federal; nos poderes Executivo, Le
gislativo e Judiciário; na área sindical e ini
ciativa privada; setores urbano e rural. 

I 
I dentificaçao 

Nome: Galba Magalhães Velloso 
Filiação: Fernando Megre Venoso 
Maria do Carmo Magalhães_ Venoso 
CPF: 001915076-87 
Identidade: 844.722-SSP/DF 
OAB-MG: lnsc. 15.379 
Advogado Trabalhista, Ministro Temporário do 

Tribunal Superior do Trabalho, representante do em
presariado, candidado à recondução. El)'l 1995 rela
tou e submeteu a julgamento 2.854 (dois mil o~ocen
tos e cinquenta e quatro) processos, atingidos a 
maior produtividade individual. Aluava, como advo
gado perante a Justiça do Tralbalho da 3'- Região. 

11 
Fonnação 

1 - Curso Primãrio: Instituto Santa Helena -
BH/MG. . . 

2- Curso Ginasial: Colégio Estadual de Minas 
Gerais. 

3 - Curso Clãsssico: Colégio Estadual de M"l-
nasGerais. • 

4 - Curso Superior: Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

III 
~tividades Advocatrclas 

1. ConsultOr da República - 1985/1990, na 
gestão dos Const.itores Gerais da República Darcy 
Bessone, Satio Ramos e Ferro Costa, por convoca
ção dos Presidentes T ancreclo Neves e José Sarney. 

2. Advogado Militante no Forum de Belo Hori
zonte e junto à Justiça do Trabalho de Minas Gerais. 

3. Assistente do Professor Pedro Aleixo, quan
do da artictiação do PDR- Partido Democrático Re
publicano. 

4. Assistente Jurídico do Gabinete Civil da Pre
sidência da República. 

5. Assistente Jurídico do Ministro de Estado da 
Previdência e Assistência Social. . 

6. Consultor Jurídico da Federação das Indús
trias do Estado de Minas Gerais. 

7. Chefe do Departamento de Estudos Legisla
tivos da Federação das Indústrias do Estado de Mi-
nas Gerais. · 

8. Representante da Indústria no Conselho de 
Contribuintes do Estado de Minas Gerais. 

9. Chefe de Gabinete do Diretor-Geral do 
SESI/MG. 

1 O. Assistente .Jurfdico do Diretor-Geral do De
partamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais. 

11. Assistente Jurídico do Presidente do Insti
tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Mi
nas Gerais. 

IV 
. Atividades Politicas 

1 • Oficial cie Gabinete do Secretário de Saúde 
do Estado de Minas Gerais. 

· 2. Oficial de Gabinete do Governador. do Esta
do de Minas Gerais. 

3. Vereador à CãmaraMunicipal de Belo Hori
zonte, pelo MDB (1967/1971), que ajudou a fundar 
em 1966. 

3.1 - Líder do MDB na Câmara Municipal de 
Belo Horizonte. • 

3.2 - Presidente do Diretório do MDB de Belo 
Horizonte. 

4. Deputado à Assembléia Legislativa do Esta
do de Minas Gerais (9ª Legislatura). 

5. Subchefe de Gabinete do Ministro de Estado 
da Justiça e Chefe de Gabinete Interino. 

6. Subchefe de Gabinete do Ministro de Estado 
da Previdência. 

v 
Administração 

1 . Diretor do Pstrimônio de Terras do Estado 
de Minas Gerais (Fundação Rural Mineira, Coloniza
ção e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS), 
responsável, pessoalmente, pela expedição de mais 
de mil títulos de propriedade na área rural. 

2. Diretor-Geral, interino, da Ruralminas. 
3. lllorneéW St.perintendenl do Pa!rirn3nio da 

União, em Brast1ia, oo início do Governo T ancredo Neves. 

VI 
Atividades Empresariais 

Proprietário e Produtor Rural, filiado ao Sindi
cato Rural de Patrocínio - MG, e integrante da Coo
perativa Agropecuãria de Patrocínio Ltda. - MG. 
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Vil 
Participação em conselhos 

1. Presidente do Conselho S~_perior de Censura 
1 .1. Autor da moção 1 /87, que eliminou cortes 

e interdições, estabelecendo apenas classificação 
horária para a 1V e etária para cinema e teatro. 

2. Membro do Conselho Curador da Fundação 
Nacional Pró-Memória (SPHAN-MEC). 

2. 1. Redator e articulador do Convênio para 
restauração do Colégio Caraça, em Minas Gerais, 
integrando, por nomeação do então Governador 
Tancredo Neves, à Comissão encarregada de recu
perar o referido educandãrio. 

2.2. Articulador dos recursos que permitiram a 
aquisição. em Londres, dos Autos da Devassa (ln
confidência Mineira). 

2.3. Formulador da proposta de que a SPHAN 
pleiteasse legislação permitindo a dedu;:ão. para efeitos 
de Imposto de Renda, de ill"lJOrtâncias aplicadas na res
tauração de prédios históricos (medida concretizada). 

3. Membro do Conselho Nacional de Direito 
Autoral. 

4. Membro do Conselho Curador da Fundação 
Guignard/MG (Artes plásticas). 

5. Representante do Ministério da Justiça no 
Conselho Deliberativo da Superintendência do De
senvolvimento da Amazônia- SUDAM. 

VIII 
Área Sindical 

Integrante da Confederação Nácional da Agri
cultura, Consultor Jurídico da Federação das Indús
trias de Minas Gerais - FIEMG, Chefe do Departa
men10 de Estudos Legislativos da Federação das In
dústrias de Minas Gerais - t:IEMG, Chefe de Gabi
nete do SESI-MG, Superintendente da Confedera
ção Nacional das Instituições Financeiras. 

IX 
.Jornalismo 

Edrror da Coluna Um, sobre politica, do Jornal 
da Cidade, Belo Ho~onte. -

X 
Distinções 

1. Grã-Cruz da Ordem do Mérito Judiciário do 
Trabalho. 

2. Grã-Cruz da Ordem do Mérito Dom Basco. 
3. Grande Oficial da Ordem do Mérito de Brasma 
4. Medalha do Mérito Santos Dumont 
5. Insígnia da Inconfidência 
6. Destaque Jurídico de 1979, apontado pelo 

Jornal Diário de Minas, de Belo Horizonte. 

XI 
Conferências 

1. Direrro Autoral no Brasil (Genebra, novembro de 
1982, Organização Mundial da Pro,riedade Intelectual). 

2. Violência urbana e Ação Federal (abertura 
do Projeto SP/2000, São Paulo, 1983). 

3. Ministério da Justiça - Estrutura, atribuições 
e atividades (Escola Nacional de Informações, se
tembro de 1981 ). 

4. Previdência Social, no Brasil e no Mundo 
(Recife, Projeto Guararapes, agosto de 1984). 

XII 
MissOes no Exterior 

1 • Representante do Brasil no Seminário sobre 
Direrro Autoral em Budapeste, outubro de 1982. 

2. Conselheiro e Suplente ae Delegado da rep
resentação brasileira à 82ª Conferência da OIT, em 
Genebra, junho de 1995, por designação do Gover
no Fernando Henrique Cardoso. 

XIII 
Publicação 

Détoumement de Pouvoir (Desvio de Poder), 
Correio Braziliense, Caderno Jurídico, dezembro 
de 1993. 

1.1nglês. 
2. Francês. 
3. Espanhol. 
4. Latim. 

XIV 
Idiomas 

5. Princípios de Alemão. 
Brasília, 22 de abril de 1995. - Galba Maga

lhães Velloso. 

(A Comissão de Constituiçi!lo, Justiça 
e Cidadania.) 

MENSAGEM N"-135, DE 1996 
(N2 238, de 1996, na origem) 

Nos termos do § 1•. in fine, do artigo 111 da 
Constituição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências a recondução de Juraci 
Candeia de Souza, para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Clas
sista Tempol'átio, representante dos empregadores, 
no triênio de 1996 a 1999. 

Os méritos do indicado, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, 
constam do anexo curriculum vitae. 

Brasília- DF, em 22 de março de 1996~- Fer
nando Henrique Cardoso. 
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Currículum Vitae 

JURACI CANDEIA DE SOUZA 

I 
Dados Pessoais 

Nome: Juraci Candeia de Souza 
Filiação: Antonio Candeia Sobrinho 
Guiomar Telles Candeia 
Naturalidade: Aracaju-Sergipe 
Data de Nascimento: 20 de~outubrode 1933 
Carteira de Identidade: 670.994- SSP/DF 
CPF: 004606215-72 
Estado Civil: Casado (Comunhão de Bens) 
Cônjuge: Anna Maria da Rin Souza 
Filhos: Luciana da Rin Souza 
Paula da Rin Souza 
Residência: SQS 114, Bloco D, Apt" 302 
Telefone: (061) 244-0731 e 242-5115 

11 
Escolaridade 

Curso Ginasial: Colégio Tobias Barreto -Ara
caju (SE) 

(concluído em 1952) 
Curso Científico: Colégio Estadual de Sergipe 

(Ateneu) · 
Curso S~rior: Faculdade de Direito de Sergipe 
(concluído em 1959) 
Advogado: Inscrito na OAB-GB, sob o ri' 

10.960 
ADESG: Seção da Bahia em 1973 

III 
Atividades Anteriores 

Empresa: Casa Bancária Freire, Silveira e Cia 
Ltda -ARA CAJU (SE) 

Período: 1955 a 1959 
Empresa: Banco Andmde Amaud S/ A- Rio de 

Janeiro · 
Período: de 1959 a 1972 
Função: Chefe do Departamento Jurídico 
Empresa: _Banco Safra S/ A- Salvador (BA) 
Período: de 1972 a 197 4 
Função: Gerente de Filial em Salvador 
Empresa: Banco Regional de Brasma S/ A 
Período: de maio de 197 4 a abril de 1979 
Função: Diretor da Carteira de Crédito Geral 
Diretor da Carteira de Cãmbio e Comércio Ex

terior, cumulativamente-até 1977. 
Empresa: PROFLORA S/A - Roresla e Reflo-

restamento (DF) -
· Período: çle 2 de maio de 1979 a 2 de maio de 

1980 

Função: Diretor Administrativo e Financeiro 
Empresá: TERRACAP - Cia Imobiliária de 

Brasma 
Período: de 197 4 a 1977 
Função: Membro do Conselho de Adminis

tração 
Empresa: CODEPLAN - Cia. de Desenvolvi

mento do Planalto Central 
Período: de 197 4 a 1979 
Função: Membro do Conselho de Adminis-

tração ~ 

Empresa: CEAG-DF - Centro de Assistência 
Gerencial à Pequena e Média Empresas 

Período: de 1975 a 1977 e 1977 a 1979 
Função: Membro do Primeiro Conselho Delibe

mtivo (exercício de 2 mandatos) 
Advocacia: Atividade que exerceu profissional

mente na cidade elo Rio de Janeiro, no período de 
1959 a 1967, como integrante do Escritório do Dr. 
Abelardo Barreto do Rosàrio 

IV 
Atividade Atual 

Empresa: Grupo Bozano, Simonsen 
Período: de 1980 a 1985 
Função: Assistente de Diretoria 
Período: de 1985 até a presente data 
Função: Diretor -
é: Ministro Classista do Tribunal Superior do 

Trabalho, suplente do Ministro Galba Magalhães 
Velloso, para o triênio 1993 a 1996, representante 
da Confederação Nacional do Sistema Financeiro 
(CNF). 

BSB, 1" de janeiro de 1995. - Juraci Candeia 
de Souza. 

(A Comissão de Constítuição, Jusiiça e 
Cidadania.) 

MENSAGEM N" 136, OE 1996 
~ ~ (N" 239, de 1996, na origem) 

Nos termos do § 12, in fine, do art 111 da 
Constituição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências a indicação de Antonio 
Fábio Ribeiro, para compor o Tribunal Superior do 
Tmbalho, no cargo de Ministro Classista Temporã
rio, representante dos empregadores, no triênio de 
1996 a 1999. 

Os méritos do indicado, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, 
constam no anexo curricl!lum vitae. 

Brasilia- DF, 22 de março de 1996. - Fernan
do Henrique Cardoso. 
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Curriculum Vilae 

ANTONIO FÁBIO RIBEIRO 
Março/96 

Dados Pessoais 

Nome: Antônio Fábio Ribeiro 
Filiação: Geraldo Pereira Ribeiro 
Ana Amélia Moraes Ribeiro 

·Data de Nascimento: 12 de agosto de 1942. 
Naturalidade: Leopoldo de Bulhões- GO. 
Nacionalidade: Brasileira · 
Estado Civil: Divorciado 
t;ndereço Residencial: SHIS Ql 05 Conj. 13 

Casa 22124 CEP. 71615-130 
Telefones: 248.1985, Fax: 248.1927 
Endereço Comercial: SIA Trecho 8 Lote 125-

CEP 71205.080 
Telefones: 361.5172- 361.6115-361.6410, 

Fax: 361.7576 
Endereço Eletrônico: anfari@nutecnelcom.br 

11 
Documentação · 

Identidade: 464.356 SSP- DF. 
CPF: 002.766.421.04 
Título de Eleitor: 103576820/89 - Zona: 001 

Seção:272 
Certificado de Reservista: 3l' Cal N" 177.890 
Passaporte: CG 694994 
CREA: 132-D - 15" Região - GÓ. 
CRECI: 002.328-DF. 

III 
Fonnaçao Acadêmica 

Engenheiro Civil: Escola de Engenharia da Uni
versidade F!l(leral de Goiás 

Pós-Graduação em Engenharia Económica: 
Escola de Engenharia da Universidade Federal de 
Goiás 

· .•. IV. 
carg~ .e FunçOes Atuais 

- Vice-Presidente da CNI - Confederação N&:· 
cional da Indústria 

- Membro da Comissão Nacional de Capacita
ção Tecnológica da Indústria - Ministério da Ciência 
e Tecnologia 

- Membro Coordenador do Conselho Consuti
vo Empresarial de Competitividade -,Ministério da 
Indústria, Comércio e Turismo 

- Membro Delegado da FIBRA - Federação 
das Indústrias do Distrito Federal - no Conselho de 

Representantes do CNI - Confederação Nacional da 
Indústria 

- Membro do Conselho Deliberativo Nacional 
do SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas - representando a CNI - Con
federação Nacional da Indústria 

- Suplente de "Ministro Classista Temporário do 
Tribunal Superior do Trabelho 

- Presidente da ABACO - Associação dos 
Criadores de Blonde DAquitaine do Centro-Oéste 

Diretor Presidente das seguintes empresas: 
- ANFARI- Empreendimentos e cOnsultoria S/ A 
- ANFARI Agropecuária Ltda 

v 
Principais atividades exercidas 

. - Professor Trtular da Cadeira de Organização, 
Administração e Contabilidade da Universidade Fe
deral de Goiás - 1968/1973 

- Diretdr dos Departamentos Regionais do Se
na! de Goiás e Distrito Federal - 1966/1979 

-Secretário de Estado de Indústria e Comércio 
do Estado de Goiás 1969/1971 

- Representante do Estado de Goiás Junto à 
CIPBU- Comissão Interestadual da Bahia, Paraná e 

. Uruguai 1968/1971 
- Presidente da CEASNGO. - Centrais de 

Abastecimento de Goiás 1970fl1 
- Diretor do Sindicato da Indústria da Constru

ção Civil do Distrito Federal 
- Membro da COMPHAB- Comissão Consulti

va de Política Haibitacional do BNH 
- Membro do Conselho de Política Salarial do 

Ministério do Trabalho 
- .Presidente do Conselho Deliberativo Nacio

nal do Sebrae - Serviço Brasileiro de apoio às Micro 
e Pequenas Empresas - 1990/1994 

- Membro do Conselho de Orientação do Fun
do Nacional de Desenvolvimento 

- Membro go Conselho de Administração da 
Terracap 

- Presidente da Fibra - Federação das Indús
trias do Distrito Federal 1989/1995 

- Presidente do Cibra - Centro das Indústrias 
do Distrito Federal 1989/1995 

- Presidente do Conselho Regional do Senai 
do Distrtto Federal 198911995 

-Presidente do Conselho Regional do Sesi do 
Distrito Federal 1989/1995 

- Presidente do Conselho Deliberativo I EL do 
Distrito Federal1989/1995 

- Membro do Conselho Administrativo das Em
presas: 
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- Eni:ól SI A - Engenharia, ComérCio e Indústria 
- lnajá-Porá Agroindustrial S/ A 
- Agropecuária Pará Garça S/ A 
- Nortan Pecuária S/ A 
- lbitirama Administração e Serviços 
- Encol Norte Metais S/ A 
- Noroeste Madeiras S/A 
- Colorin Industrial S/ A · 

VI 
Homenagens e Condecorações 

- Mérito Alvorada outorgada pelo Governo Fe
deral-1970 

- Medalha Couto Magalhães da Sociedade 
Geográfica Brasileiro - 1970 

- Titulo de Secretário de Estado do Ano, Go
verno do Estado de Goiás-1970 

- Placa da Associação Goiana de Empreiteiros 
por relevantes serviços prestados à construção civil 
em Goiás 

- Titulo Destaque Empresarial, conferido pela 
ACDF-1987 . 

- Medalha 15 Anos do Sesi-DF-1989 
- Medalha 15 Anos do Senai-DF-1989 
- Medalha Imperador D. Pedro 11 outorgada 

pelo Corpo de Bombeiros do DF-1990 
- Medalha de Sócio Ernérito do Clube da Ma-

drugada de Brasilia-1990 · 
- Lex-Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 

outorgada pelo TST-1990 '· 
- Medalha Alferes José Joaquim da Silva Xa

vier outorgada pela Policia Militar do DF-1992 
- Comendador da Ordem do Méri1o D. Bosco, 

conferida pelo TRT 1~ Região 1992 
- Ordem do Mérito D. Bosco, Grau de Grande 

Oficial, conferida pelo TRT-1994 
- Diploma da ESG - Escola Superior de Guer

ra, por cooperação à ADESG-1992 
- Ordem do Mérito de Brasilia. Grau de Cava

leiro-1992 
- Ordem- po Mérito de Brasilia, promoção ao 

Grau de Comendador-1993 
- Ti!ulo de Cidadão Goianiense, conferido peta 

Câmara Municipal de Goiãnia 
- Comenda José Aluisio de Campos outorgada 

pela FIESE - Federação das Indústrias do Estado 
de Sergipe-1990 

- Medalha do Mérito Empresarial outorgada 
pela Associação Comercial e Industrial de Goiás-
1994 

- Diploma de Honra ao Mérito concedido pela 
Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba-1994 

·- Titulo de Cidadão Padre Bemardense conte:. · 
rido pela Câmara Municipal de Padre Bemardo-1994 

- Placa oferecida pela Associação Brasileira da 
Indústria de Panificação, pelo inestimável apoio e 
decisiva contribuição à solução dos problemas da 
Classe Panificadora-1994 

-Diploma de-Personalidade do Ano da ONU, 
concedido pela Ordem Internacional de Ciências, Ar
tes, das Letras e da Cultura-Madri-Espanha-1994 

. - Placa oferecida pelo Sinduscon, pelos rele
vantes serviços prestados à construção civil 

-Medalha do Cinqüentenário da FIEP-Federa
ção das Indústrias do Estado do Paraná 

- Diploma de relevantes serviços prestados ao 
SEBRAE-1994 

-Troféu Gazeta de Taguatinga-1995 
-Titulo de Cidadão Brasiliense outorgado pela 

Câmara Legisl~va do Distrito Federal-1996 

VIl 
Paraninfo dos fonnandos de: 

·-Engenharia Civil- UFG- 1988 
- Engenharia Civil- UFG- 1991 
- Arquitetura- U~iversidiide Católica de Geias 

-1992 -
- Engenharia Mecânica - UnB - 1993 · 
- Engenharia Civil - Universidade Católica de 

Goiás-1994 
- Secretariado Bilíngüe - Universidade Católi

ca de Goiás -1994 
- Engenharia Civil - UnB - 1995 

VIII 
Cursos e Participações em Eventos 

- Extensão Universitária em Engenharia da 
Produção- COPPE. 

- Curso para Executivos- Instituto Superior de 
Negócios - ISEAD - Fontainebleau, França. 

..: Programa de Visitas Técnicas e aperfeiçoa
mento na Gestão da Educação Profissional realiza
do no INCE - Venezuela. SENAT - Peru, SENA -
Colômbia, INACAP- Chile e OIT- Turim. 

- Visita Técnica realizada no Canadá, à convite 
do Ministério de Relações Comerciais com América 
Latina · 

- Programa de Visitas Técnicas realizadas nos 
EUA, à convite da USAID. 

- Participação na Feira Internacional de T suku
ba - Japão, acoplada com visitas técnicas. 

- Participação na Feira Internacional de SEilti
lha- Espanha, acoplada com visitas técnicas. 

- Membro da Delegação Brasileira chefiada 
pelo Ministro.da Fazenda à Argélia e Tunlsia 
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- Membro da Delegação Brasileira chefiada 
pelo Presidente da República à Argentina. 
· - Participação em feiras e eventos internacio

nais destacando,se as de Hannover (A C), Hambur
go. Milão, Las Vegas (USA), Camacól (USA). 

- Seminário Internacional sobre Alternativas 
Tecnológicas na Construção Habitacional promovido 
pelo CETHAC - Centro de EStudos e Pesquisas 
para a Racionalização. da Habitação da Construção 
e do Desenvolvimento Urbano. 

- Seminário de Reengenharia promovido pela 
Amana. 

- Seminário de Gestão para Dirigentes Brasi
leiros, Fontainebleau, França. 

-Participação como coordenador, de visita téc
nica à Universidade de Copiégne;Tecnópolis da llle 
de France, Câmara de Comércio e Indústria de Ver
sailles e Porto de Ruan na França, organizado pela 
ONUDI, onde ocorreram diversas reuniões e semi
nários. · · c"·-· · · 

- Chefiou comitiva empresarial em visita técni
ca ao Japão e Taiwan, onde participou de diversas 
visitas e seminários. ~ 

- Participação de visitas técnicas à Austria 
como convidado do Ministério da Educação, onde 
tomou conhecimento do sistema de ensino profissio
nalizante e escola de empreendedores. 

- Participação no Congresso Internacional de 
Pequenas e Médias Empresas- SP. 

- Membro da Delegação Empresarial, repre
sentando a CNI - Confederação Nacional da Indús
tria-, que acompanhou o Sr. Presidente da Repúbli
ca Fernando Henrique Cardoso à China 

IX 
Entidades que participa ou é associado 

- Confederação Nacional da Indústria - CNI -
Vice-Presidente 

- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque
nas Empresas - SEBRAE - Conselheiro Nacional 

- Federação das Indústrias do Distrito Federal 
- FIBRA- Conselheiro . . 

- Associação Comercial do Distrito Federal -
ACDF-Sócio 

- Sindicato Rural do Distrito Federal -Sócio 
- Conselho Regional de Engenharia e Arquite-

. tura- CREA- registro ri' 132-D 15" Região- GO 
- Conselho Regional de Corretores de Imóveis 

-C REGI - registro ri' 2.328- DF . 
- Sindicato da Indústria da Constrl;Jção Civil do 

DF- SINDUSCON- Sócio/Conselheir6: 
- Associação dos Criadores de Bjonde DAqui

taine do Centro-Oeste - ABACO - Presidente 

-Tribunal Superior do Trabalho- Suplente de 
Ministro Classista Temporário 

Antonio Fábio Ribeiro 

(À Comissllo de Constituiçâo, Justiça e 
Cidadaniá) 

MENSAGEM N•137, DE 1996 
(N• 240, de 1996, na origem) 

Nos termos do § 1•, in fine, do art 111 da 
Constituição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências o nome de José Bráulio 
Bassini, para compor o Tribunal Superior do Traba
lho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Tem
porário, representante dos empregadores, no triênio 
de 1996 a 1999. · 

Os méritos do indicado, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, 
constam do anexo curriculum vitae. 

Brasília- DF, 22 de março de 1996. :.. Fernan-
do Henrique cai'doso. . - . 

Cuniculum Vitae 

JOSÉ BRÁULIO BASSINI 

I 
Dados Pessoais 

Natural de: Vitória- Espírito Santo 
Data de Nascimento: 23 de abril de 1934 
Estado Civil: Casado - Esposa Marlene Dama-

zioBassini 
Filhos: 4 (quatro) -Ernesto- Tatiana- Maria 

. da Penha- José Bráulio Filho 
Carteira de Identidade: RG 83.240-ES . 
CIC: 014.639.347-34 
Título Eleitoral: 291714/30 
Certificado de Reservista: 54294 -1ª Categoria 

11 
Endereço Comercial _ . _ 

Rua Santa Maria, 1 00 - Centro - Gelatina - ES 
CEP: 29700-200 
Telefone: (027) 722-5033 

III 
Fonnação Escolar 

Primário: Grupo" Escolar Alberto de Almeida -
Santo Antônio - Vitória- ES 

Secundário - Colégio Salesiano de Vitória - Vi
tória- ES 

IV 
Outras Cursos 

Seminários: Ceag- Sebrae- Ideies- Diversos 
Cursos: Ceag - Sebrae- Ideies - Diversos 
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v 
Atividades Profissionais 

1953 - 1960 - Sócio da firma Irmãos Bassini Ltda 
(Mercearia) - Vitória- ES 

1960-1971 - Representante Comercial Vitória 
-ES 

1967 - 1968 - Sócio da firma Giusepe Sampog
na e Cia (Indústria de Confecções)- Golatina- ES 

1968 - 1970 - Sócio da firma Comercial No
breza Ltda (loja de Confecções)- Vitória-'- ES 

1971 - Sócio da firma Confecções Otfo ·uda . 
(Indústria de Confecções) - Colatina- ES 

VI 
Atividades Sindicais Correlatas 

1979 - 1982 - Membro do Conselho Fiscal do · 
Sindicato de Alfaiataria Confecções (SINCONFEC) 

1982 - Idealizador da Fitec e realizador das 
dez versões anuais da mesma Junta Comercial 

Fundador e Diretor do Circulo Italiano 
1983 - 1986 - Presidente do Sindicato de Al

faiatarias 
Conselheiro da Federação das Indústrias do 

Estado do Espírito Santo (FINDES) 
1986 - 1989 - Fundador e primeiro Presidente 

do Sindicato do Vestuário das Indústrias de Colatina 
· 1989 - 1992 - Vice-Presidente da Federação 

das Indústrias do Estado do Espirito Santo 
Fundador e primeiro Presidente do Centro T ec

nológico das Indústrias de Confecção do Espírito 
Santo (CETECON) 

Vice-Presidente do Conselho Superior das Mi
cro e Pequenas Empresas da Federação das Indús
trias do Estado do Espírito Santo (COMICRO) 

Suplente da Diretoria do Sindicato das Indús
trias do Vestuário de Colatina 

Conselheiro da Federação das Indústrias do 
Estado do Espírito Santo (FINDES) 

Membro do Conselho do SENAI/ES 
Suplente dll Conselho Deliberativo do Se-

brae/ES· · · .. . 

Membro do Grupo de Trabalho das Indústrias 
no Fórum de Desenvolvimento do Estado do Espírito 
Santo 

1992 - Presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Espírito Santo (FINDES) - Mandato 
1992/1995 

Presidente do Conselho Regional do SESI/ES 
Presidente do Conselho Regional SENAVES 
Presidente do Conselho Regional do IEL e do 

IDEIES 
Diretor Regional do SESVES 

Diretor-Presidente do IEL e do IDEIES 
1995 - Reeleito Presidente da Federação das 

Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES) -
Mandato 1995/1998 

VIl 
Atividades _Comerciais Atuais 

Sócio (Diretor) da Confecc;iíes Qtto Lida. - Fa
bricante de roupas industriais, civis e militares para 
todo o Brasil - Colatina - ES 

Aplicação como acionista na Bolsa de Valores 
do Rio de Janeiro 

Sócio (Acionista) da IPESSA- Indústria de Pa
péis Espírito Santo S.A. - Vila Velha - Espírito San
to- Fábrica de Papel Reciclado- Fábrica de Caixas 
de Papelão Reciclado. 

Várias viagens à França, Itália, Alemanha, Por
tugal, Espanha, Estados Unidos, Chile e Bélgica a 
feiras de negócios. 

Vitória (ES), 16 de fevereiro de 1996. - José 
Bráulio Bassini.~ _ 

(A Comissão de Constftuição, Justiça e 
Cidadania) 

AVISO 

DE MINISTRO DE E!)TADO 

Nº 7 4196, de 25 de março de 1996, do Ministro 
de Minas e Energia, referente ao Requerimento n2 · 
28, ·de 1996, de informações, do Senador Ademir 
Andrade. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

Nº 279/A/96, de 18 de março de 1996, do Mi
niStro do Planejamento e Orçamento, referente ao 
Requerimento n2 22, de 1996, de informações, do. 
Senador José Eduardo Outra 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETARIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Nº 19/96, de 20 do corrente, comunicando a 
prejudicialidade dos seguintes projetas: 

-projeto de Lel do Senado nQ 189, de 1989 (n2 
4.582190, naquela Casa), deautoria do Senador Fer-
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nando Henrique Cardoso, que altera e acrescen)a 
dispositivos à Lei no. 4.215, de 27 de abril de 1963, _ 
que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advoga
dos do Brasil; 

-Projeto de Lei do Senado nº 44. de.1995 (n" 
478/95, naquela Casa), de autoria do Senador Peqro 
Simon, que revoga a alínea a do§ 4" do art. 12 da 
Lei n" 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e dá outras 
providências; e ·· . · - -

- Projeto de Lei do Senado nº 153, de 1995 _(nº 
805/95, naquela Casa), de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que altera inciso do art 11 da Lei· nº 
8.383, de 30 de dezembro de 1991, incluindo a de
dução, na declaração de Imposto de Renda de pes
soas tisicas, do total das despesas efetivamente 
realizadas com instrução. 

n9. 20/96, de 20 do corrente, comunicando a 
rejeição dos seguintes prcjetos: 

-Projeto de Lei do Senado n9.157, de 1995 (nº 
990/95, naquela Casa), de autoria do Senador Car
los Patrocínio, que autoriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Muricilândia, no 
Tocantins; e 

- Projeto dé Lei do Senado n9. 158, de 1995 (nº 
988/95, naquela Casa), de autoria do Senador Car
los Patrocínio, que autoriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Miracema do To
cantins, no Tocantins. 

Ng 21/96, de 20 do corrente, comunicando o ar-
quivamento dos seguintes projetos; _ _ 

- Projeto de Lei do Senado nº 77, de 1992 (nº 
3.421/92, naquela Casa), de autoria do Senador Nel
son Wedekin e outros senhores Senadores, que al
tera o caput do art 4g da Lei no. 8.427, de 27 de 
maio de 1992, que dispõe sobre a ·concessão de 
subvenção econômica nas operações de crédito ru
ral; e 

- Projeto de Lei do Senado nº 307. de 1989 (nº 
5.229190, naquela Casa), de autoria do Senador 

-- Mendes Canale, que altera a redação dos arts. 43, 
44, 47, 54, 77, 81, 83, 87, 93 e acrescenta parágrafo 
ao art. 121 do Decreto-Lei no. 2.848, de 7 de de;zem
bro de 1940, com radação dada pela Lei no. 7.209, 
de 11 de julho de 1984 (Código Penal), os quais dis
põem sobre·penas restritivas de liberdade e interdi
ção de direitos no homicídio_ 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 g Secretário em exercício, Senador Ney Suas-
suna 

t: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 272, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50, § 2g da: Cons

tituição Federal, combinado com o art 215, I, do Re
gimento Interno, seja solicitada. ao Ministro do Meio 

· Ambiente e_ da Amazonia Legal, informação quanto 
à procedência das notícias referentes à aquisição, 
por empresas da Malásia e da China, de grande$ 
extensões de. terras, destinadas à extração de ma-
deira. _ 

Em caso afirmativo, indicar que providências o 
Ministério está adotando, com vista ao cumprimento 
da legislação brasileiia, no que tange à exploração 
dos recursos florestais e à proteçã<r do meio am- _ 
biente. · 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - Se- _ 
nadar Jefferson Peres, PSDB - AM. 

(À Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - -
O requerimento lido será _despachado à Mesa, para 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi-
mento Interno. -

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
_ pelo Sr. 1 g Secretário em exercício, Senador Ney 

Suassuna 

São lidos os-seguintes: 

REQUERIMENTO N2 273, DE 1996 

Requeremos urgência: nos termos do art. 336, 
b, do Regimento Interno para o Projeto de Lei da 
Câmara no. 6, de 1996 (n9.1.178, de 1995, na Câma
ra dos Deputados), do Poder Executivo, que autoriza 
a União -a delegar aos municípios, estados ~ Fede
ração e ao Distrito Federal a administração e explo
ração de rodovias e portos federais. 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - Ro
naldo Cunha Lima - Geraldo Melo - Valmir Cam
pelo- Edison Lobão. 

REQUERIMENTO N2 274, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Nos termos do árt 336, alínea b, do Regimento
Interno, requeremos regime de urgência para a vota- __ 
ção do Projeto de Resolução n9. 23, de 1996, que au
toriza o Governo do Estado do Ceará (CE), a contra
tar operação de crédito junto à Caixa Económica Fe
deral, no valor de R$25.813.068,00 (vinte e cinco mi
lhões, oitocentos e treze mil e sessenta e oito reais), 
destinada ao desenvolvimento de ações voltadas à 
melhoria da qualidade de vida da população de me-
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nor renda, com recursos do FGTS, dentro dos pro
gramas pró-moradia, pró-saneamento e pró-conclusão. 

Sala das Sessões, 26 de marçO de 1996. -
Beni Veras- Valmir Campelo- Júnia Marise- Sér
gio Machado-Hugo Napolelio -Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Os requerimentos~ serão votados após a Ordem do 
Dia, na forma do disposto no art 340, inciso 11, do 
Regimento Interno. · 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1" Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

OFLPFL N" 192196 

Brasília, 26 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito seja feita a 

substituição na indicação dos membros da Comis
são Mista incumbida do estudo e parecer da Medida 
Provisória n" 1.368, de 21 de março de 1996, fican
do assim constituída: 

O SR. PRESIDENTE (Teotonlo Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador l"edro Simon 
para umacómunicação inadiável. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, gostaria de dizer que quinta-feira es, 
tive presente na ses'são do Senado, inclusive fiz um 
encaminhamento ao longo do debate havido com re- ~ 
lação à criação ou não da Comissão Parlamentar de 
Inquérito sobre o sistema financeiro. 

Acontece que, após a minha fala, vieram até 
esta Casa os Presidentes da Câmara dos Deputa
dos e do PMDB, Srs. Luís Eduardo e Paes de An
drade, respectivamente, além de outros Deputados, 
f:lUe falaram com o Presidente desta Casa Senador 
José Samey, na Presidência da Mesa, naquele mo
mento, informando-lhe que já se encontrava atrasa
da em quase uma hora a sessão especial do Con
gresso Nacional,. destinada a homenagear os 30 
anos do Partido do Movimento Democrático Brasilei
ro, e . que no plenário da Câmara encontravam-se 
embaixadores e outras autoridades. Informaram-me 
na oportunidade, que eu éra orador, fazendo-me urr; · 
apelo no sentido de que eu fosse até aquela Casa 
para esse fim, já que eu falaria em nome dos Sena- ~ 
dores do PMDB, enquanto que pelos Deputados do 

Titulares · 
Odacir Soares 
Waldeck Omelas 
Suplentes 
José Agripino 
João Rocha 

-~- ~ PMDB falaria o Sr. Paes de Andrade. 

Atenciosamente, - Senador Edison Lobão, Lí
der do PFL em exercício. 

OF/FGIN" 115/96 

Brasília, 26 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do ~ 

Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular, e 
a do Deputado Gilney Viana (PT/MG), como suplen
te, para compor a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a Medida Provisória n" 1.368, 
de 21 de março de 1996, que altera os arts. 41' e 7"
da Lei n"8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dis
põe sobre á contratação por tempo detenninado 
para atender à necessidade temporária de excepcio
nal interesse público, e dá outras providências. 

Cordialmente, Deputado Fernando Gabeira, 
lider do PV. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) -
Serão feitas as substituições solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço-a 

palavra para uma comunicação inadiável. 

Na oportunidade, a Assessoria da Mesa dirigiU' 
se a mim dizendo-me que eu poderia ir até lá e que 
na hora da votação eu seria chamado. Fui para lá, 
Sr. Presidente. Quando con-clui o meu pronuncia
mento, fui surpreendido porque, quando aqui che
guei - vim correndo para cá - a sessão havia se en
cerrado. 

Sr. Presidente, epenas quero esclarecer que 
só não votei a matéria porque - aliás, houve uma ir
regularidade, pois o Congresso Nacional não pode 
funcionar concomitantemente com o Senado Federal 
ou com a Câmara dos Deputados -, no momento em 
que foi feita a chamada, eu estava fazendo o meu 
pronunciamento no Congresso Nacional e não fui 
avisado. Cheguei aqui e, em questão de minutos, a 
sessão já havia se encerrado. Quero dizer que não 
votei por causa disso. Mas, de acordo com os meus 
pronunciamentos tanto aqui qÍJanto na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, se tivesse votado, 
o meu voto seria a favor da CPI e contrário à deci
são lamentável_. . por ampla maioria, aprovada na 
Casa, que foi a de impedir a criação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Fato profundamente la
mentável, inéd~o na história do Parlamento brasilei
ro, já que a CPI é um direito das minorias e está na 
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Constituição que um terço pode requerer a sua ins
talação. E o que fez a maioria do Senado Federal? 
Violentou esse direito das minorias que - penso -, in
clusive, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federa[·· 

Digo isto, Sr. Presidente, para que amanhã ou 
depois. a imprensa atê publicou, alguém venha dizer 
que o Senador Simon falou e coisa e tal, mas, na 
hora de votar, não estava presente. 

Esclareço que não estava presente por uma ra
zão muito simples: estava reunido o Congresso Na
cional numa sessão em homenagem ao PMDB, da 
qual eu era orador e representava os Senadores do 
PMDB nesta Casa. Fui para lá porque a Assessoria 
da Mesa orientou-me nesse sentido, e que seria 
chamado na hora da votação. Vim correndo, e. 
quando aqui Cheguei, depois de fazer o discurso, por
que não fui chamado, a sessão havia se encerrado. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Nobre Senador Pedro Simon, ficará registrado nos 
Anais o esclarecimento de V. Ex• 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna, que dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, li, com triste
za, o artigo na Folha de S. Paulo do articulista Jo
sias de Souza, intitulado "Indigestão". que diz: 

"Abro a Folha de ontení e dou de cara 
com o salário de Salete Martins de Mene
zes. Professora no sertão da Bahia, ela ga
nha R$23 por mês. 

Bateu-me üm sentimento de cUlpa 
Lembrei-me que, quatro dias antes, havia 
jantado no Massimo, restaurante chique de 
São Paulo. 

Estava entre amigos. Rachamos a con
ta. Paguei a minha parte e da minha mulher 
- R$158, me informa o canhoto do cheque. 

Eis a constatação que me corrói as en
tranhas: comemos e _bebemos, eu e minha 
doee Líliane, mais de meio ano da professo
ra baiana 

_ Estávamos em ·seis na mesa Minto. 
Erámos sete. Tudo contabilizado, desembol
samos R$553. Ou dois anos de vencimentos 
de Salete. . 

Falo da professora baiana porque seu 
caso. é, por assim dizer, mais aterra::lor. Mas 
aqti mesmo, na Paliicéia, há professoies ga
nhando salários de forre; ertre R$200 e R$300. 

Junto com o contracheque estreita-se 
a qualidade do ensino. Deixo que Salete fale 
por mim: 11Meu eStudo é pouco, não negorr. 
Estudou apenas um ano. E Jeciona para a 3ª. 
série. 

Devolva-se a palavra a Salete: "Não 
sei fazer prova nem preencher o diário de · 
classe. Sei que um aluno aprendeu quando 
ele faz as mesmas coisas que eu". 

Em 95, sob a administração do profes
sor Cardoso, investiu-se menos na sala de 
aula que em 94, último ano do Itamar Fran
co. A queda foi de 35,22%. 

No Brasil do real, resfriado de banquei
ro funciona como senha para a abertura de 
cofres públicos. O cãncer do ensino, não. 

Nosso subdesenvolvimento tem várias 
cauSas. O salário de Salete é uma delas. Ou 
mudamos isso ou, quando jantarmos fora, 
seremos sempre tomados pela sensação 
hedionda de estarmos devorando a dignida
de do professor". 

Este foi o artigo que me envergonhou-_ por ser 
verdadeiro-, quando o li na Folha de S. Paulo. 

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, ainda na 
Folha de S. Paulo, encontrei um outro artigo que diz: 

"Nordeste tem Polígono do analfabe
tismo." 

Professores leigos e mal pagos e esco
las sem intra-estrutura são alguns dos fato
res que separam o "Poligono do analfabetis
mo", no Nordeste, da região do "Oscar da 
alfabetização, no"Sui. -

Em taxa de analfabetos, são regiões 
tão distantes quanto Serra Leoa, na África, e 
o Canadá, na América do Norte. 

Em cada uma dessas áreâs. dois gru
pos de 29 cidades ostentam as piores e as 
melhores taxas de adolescentes analfabetos 
no Brasil: São jovens de 15 a 17 an·os que, 
em geral, lreqüentam a escola, mas não sa-
bem nem ler nem escrever. · · 

NúirÍ Í'aio de 25ó km ·em tomo de São 
José dá T apera (Aiagoas), concentram-se 

· 29 dos 50 (Tlunicípios brasileirc;>s que têm, 
proporcionalmente, mais jovens analfabetos. 
Juntos, formam o "Polígono do analfabetis
mo". uma analogia com o "Polígono da 
seca".~ 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, este 
mesmo jornal mostra que em Poço das Antas, no 
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Rio Grande do Sul, não há analfabeto algum, como 
não há em itaju, em Nova Araçá, em Cândido Rodri
gues. Nova Roma do Sul e Catiporã; mas que, em 
contrapartida, temos Pauini, ltamarati, Pedro Alexan, 
dre. Coronel João Sá e mais 29 cidades, que vão de 
81 .23% até 54,18% de jovens que não sabem ler 
nem escrever - são analfabetos. 

É, portanto, para falar sobre esse-tema que ve
nho. hoje, ao plenário. 

O Governo Federal, sabemos, está tomando 
uma decisão muito séria na área da Educação: está 
buscando racionalizar, está buscando apagar essa 
vergonha, mas urge que ações mais sérias sejam to
madas. Urge, porque cada dia que passa é dia de 
vergonha e de consciência doendo. ·-~-

É impossível que possamos conviver com uma . 
coisa dessas num país que se diz a s• ou 9". econo
mia do Mundo. 

O Sr: Jefferson Peres- Permite-me V. Exª um 
aparte, nobre Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA- V. Ex• tem a pa
lavra. 

O Sr. Jefferson Peres - Há pouco V. Exª fala
va, citando a coluna do jornal, sobre o salário da 
professora Isso já é chocante. O pior, neste País, 
são as disparidades de renda e de salário. Sábado 
passado, o Governo do Amazonas publicou, na im
prensa de Manaus, uma lista dos detentores de su
persalários no Estado, funcionários da ativa e apo
sentçtdos. Senador Ney Suassuna, são proventos e 
vencimentos que vão de 12 a 18 mil reais por mês e 
- o que- é pior - alguns aposentados aos 40 anos de 
idade, ingressados no serviÇQ púbUco sem concurso; 
uns cuja única atividade no serviço público foi baju
lar os governadores de plantão. E há professoras 
ganhando me(los de R$1 QO •. Realmente, esse é o 
quadro desolador do nosso Pafs, que tem de ser 
corrigido. O Govémaôor do meu Estado cortou o ex
cedente de vencimentos, conforme determina a 
Constituição; os "prejudicados" recorreram à Justiça 
do Amazonas- e obtiveram Uminar. O Governador 
tentou cassar: . .á liminar no Supremo, não conseguiu 
êxito. Ou seja, vai perdurar .- não sei até quando -
esse quadro. de flagrante. injustiça, .Senador Ney 
Suassuna, em prejuízo da Segurança, da Educação 
e da Saúde, evidentemente. Nós, no Congresso Na
cional, nós, da classe política, temos que buscar a 
solução para isto, $enador Ney Suassuna, porque 
senão, como disse hoje muito bem o Presidente do 
Chile, Sr. Eduardo Frei, num discurso neste Senado; 
do contrário, o povo vaLperder a fé nos políticos e-
o que é pior - na própria democracia · 

. O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado a V. 
Ex•, nobre Senador Jefferson Péres. Concordo com 
o seu aparte em gênero, número e grau, fazendo,o 
constar como parte do meu discurso. 

Um país só progride quando a educação chega 
a um nível satisfatório. Tem que haver aducação. A 
educação não é a ·maior das necessidades do ho
mem. A educação é até, talvez, nesta ordem de prio
ridade, uma das últimas: ele tem que comer, ele tem 
que vestir, ele tem que habitar, ele precisa ter saúde 
e necessita ter educação. Na maioria das socieda
des do mundo, a prioridade. é mais ou menos essa 
Mas quando ele tem educação, ele exponencia a 
forma de comida. Quantas e quantas pessoas têm 
dinheiro para comida e, no entanto, se alimentam 
mal! Quando ele tem educação, melhora a forma de 
vestir. Quando ele tem educação, melhora a forma 
de habitar: mais higiene, preocupação com a ventila
ção da casa Quando ele tem educação, ele procura 
saber onde é o nascente e onde é o poente, aonde 
ele vai se abastecer de água e assim por diante. 
Quando ele.tem eduCação, ele cuida da saúde, por
que ele faz higiene. Então, a educação é uma ne
cessidade que, quando atendida, exponencia todas 
as demais. Nenhum país vai à frente sem educação. 

Lamentavelmente, no Brasil são muitas as re
formas e poucas as vitórias, porcjúe se reforma até 
antes de se ter a certeza de que a última reforma 
deu certo. • 

Sei do esforço que o Governo Fernando Henri
que está fazendo. Mas ele ainda é pálido, ele ainda 
é pobre, consideradas as necessidades deste País 
continente. E sei inclusive que murros dizem: - O se
nhor é da área do ensino privado, portanto deve es
tar sempre preocupado coT(I e.sta área. 

Não é verdadeir.o. O ensino tem que ser públi
co, gratuito, universal e de qualidade. É por isso que 
temosdeJutar, os homens públicos, e principalmen
te a sociedade, porque só com o.ensirió público, gra; 
tuito, univernal e de qualidade é que vamos levantar 
este .País. 

Lembro-me de quando estudava no velho Co
légio Estadual da Prata, do orgulho que tinha em 
usar' o meu uniforme. E hoje vejo a tristeza da situa
Çil.o em que estão vivendo as escolas públicas. Há 
ainda escolas que são boas; mas a grande maioria 
está passaoon por um·a situação muito. difícil. En
quanto não houver a·valorização do professor, não 
haverá solução. Sabemos de estados onde há proc 
fessores qué-. invejam· o caso · da Salete, com 
·R$23,00 por mês, que dá aulas em ca5a e na pró
pria sala. Mas. sabemos de -escolas e escolas, por 
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este Brasil afora, que nem sala de aula têm em que 
dão aulas debaixo de árvores. É duro sabermos dis
so quando vemos tanto desperdício. 

Estou vindo agora da Comissão de Assuntos 
Económicos do Senado, onde OtNimos o depoi
mento do Banco Central e verificamos que, por 1 O 
anos, a fiscalização do Banco Central não teve 
condições de descobrir que a sociedade brasileira
estava sendo lesada em R$5 bilhões. Até me per
gunto: não será por falta de uma educação geial e· 
de uma educação específica que comeram mosca há 
tanto tempo? 

Eu sei que este País só terá um lugar de desta
que no cenário mundial quando não existir uma ver
gonha como esta que lemos nos jornais e que nos 
constrange, causando-nos até vergonha de sermos 

· brasileiros: uma localidade onde 84% são analfabe
tos. Não se trata apenas de uma cidade e sim de 29 
cidades; ali, por acaso, foi realizada uma ~squisa. 
É lógico que se pesquisarem em outros lugares tam
bém encontrarão vários professores recebendo um 
salário de R$ 23,00 por mês. 

Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, termino 
afirmando que sei que o Governo Federal está fa
zendo força para pagar R$ 300,00 a todos os profes
sores. Trata-se do projeto do Ministro Paulo Renato. 
Mas o que peço é que agilize as reformas que ne
cessitamos a fim de que sobrem recursos- e veja 
com que tristeza estou usando esta frase, quando 
nós devemos primeiro tirar essa fat!a - para se in
vestir na Educação e, dessa forma, livrarmos o nos
so povo da miséria em que vive. Afinal, um povo 
educado é um povo que faz planejamento familiar, 
que cuida da saúde, que procura morar melhor, en
fim, que luta pela sua cidadania. Nós precisamos lu
tar pela nossa cidadania e só com educação nós va
mos conseguir fazê-lo. · 

Sr. Presidente, a minha tristeza de hoje· será 
transformada na minha esperança num futuro me
lhor, no sentido de que realmente este Governo con
siga reverter essa situação. Que possamos quebrar 
os grilhões que hoje nos amarram, dando a· este 
País um futuro decente, principalmente à jtNentude, 
pois não adianta investir, como se fez por tanto tem
po no Brasil, em pessoas de 70, ao e 90 anos de 
idade - é muito bonito dizer que os ensinamos a ler. 
Temos de lutar para que essa jtNemtude, que é a es
perança deste País, não seja analfabeta. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA· - Sr. Presi-· 

dente, peço a palãvra para uma ·comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Com a palavra o Senador Epitacio Cafeteira, para 
uma comunicação inadiável. · 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA Para 
uma comunicação inadiável:) -Sr. Presidente, o Ma
ranhão hoje está de luto. 

Inicialmente, hbuve uma tentativa de fazer-se a 
reunião dos Parlamentares e Governadores da Ama
zônia na cidade de Imperatriz. Tudo preparado, a 
Governadora marcou a transferência do Governo do 
Estado para Imperatriz, inclusive levando a Assem
bléia Legislativa. 

Na tarde de ontem, três Deputados_Estaduais, 
apesar da chtNa. apesar do mau tempo, saíram de 
São Luís em direção à Imperatriz a fim de cumpri
rem o dever de, como Deputados estaduais, partici
parem das _reuniões da Assembléia Legislativa. O 
avião se perdeu; não conseguiu chegar a Imperatriz 
por causa da tempestade, tendo havido a tentativa 
de retorno malsucedida. Hoje, pela manhã, o avião 
foi encontrado e os três Deputados estaduais esta
vam ·mortos, juntamente com o piloto. 

Então, Sr. Presidente, o Maranhão está de luto. 
Não. eram Deputados do meu Partido, sequer 

eram da Oposição; eram Deputados-do Governo. 
Todos três de primeiro mandato, mas homens afei
tos às lutas políticas e democráticas. 

O Deputado Waldir Filho, advogado, da cidade 
Lago da Pedra, exercera o seu mandato de Prefeito 
no meu Governo; posteriormente, concorreu para 
deputado estadual, tendo sido eleito com boa vota
ção. É uma das vítimas. Os outros dois Deputados 
eram médicos. O Dr. João Silva. da cidade de Pin
darê-Mirim, também exercera o cargo de Prefeito em 
sua cidade. A terceira vítima, o Deputado Jean Car
valho, não exerceu o cargo de Prefeito da cidade de 
Presidente Outra, mas, foi .duas· vezes consecutivas 
Vereador. Nenhum deles chegou a concluir sequer 6 
meses de mandato de Deputado Estadual. 

Sr. Presidente, faço esta comunicação entriste
cido, levando a minha triste voz à Assembléia Legis
lativa. ao povo do Maranhão, às fammas enlutadas. 

Nem· sempte- ·o mandato, por aí apregoado 
con'IO uma dádiva dos· Céus, pode ser exercido. E 
muitos morrem · no exercício da determinação do 
povo, néste· caso, represenlando os seus municípios 
na Assembléia Legislativa · 

Sr. Presidente, a tristeza não é só minha; sei 
que ela está, também, com os meus companheiros 
de representação· aqui· no· Senado; pois os 3 eram 
correligionários deis Senadores Bello Parga e Edison 
Lobão. Desde cintem à noite, quando foi anunciado o 
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desaparecimento do avião, tenho estado em'profun
da tristeza. 

Ao registrar o fato; quero afirmar que o Mara
nhão sofre uma lamentável perda Os três Parla
mentares estavam iniciando suas vidas na Assem
bléia Legislativa. Portanto, às fammas enlutadas e 
ao meu Estado, quero deixar, aqui, as minhas pala
vras de condolência, associando-me ao sofrimento 
de toda a g<3nte da minha terra. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 

Presidência se associa ao voto de pesar proferido 
pelo Senador Epitacio Cafeteira pelo falecimento 
dos Deputados maranhenses. 

·O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR •. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra, para um comunicação inadiável, 
ao Senador Roberto Freire, por 5 minutos. 

O SR. ROBERTO FREIRE (P.P8-PE. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, esta é 
a vida: enquanto todos nós lamentamos a perda 
ocorrida na representação política do Maranhão e a 
perda sofrida pela sua população, em Pernambuco 
os sertanejos estão comemorando. Uma obra de 
fundamental importância, iniciada há mais de 40 
anos, conseguiu ser ultimada: o Açude de Serrinha, 

· no sertão pernambucano. 

Queria aqui me associar à j~ satisfação do 
povo sertanejo de Pernambuco pela conclusão des
sa obra Lembrar, inclusive, que quando Lídé'r do 
Governo Itamar Franco, junto com o hoje Senador 
Carlos Wilson, na época Secretário Nacional de Irri
gação, lutamos para a retomada de inúmeras des
sas obras inacabadaS. Parece que algumas delas 
começaram realmente. a sair do elefanlismo branco 
e se transformaram em benefícios para as nossas. 
comunidades: 

Sobre este assunto, gostaria também de trazer 
uma preocupação que é minha: declarações do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso em relação ao 
Nordeste causam;me profunda perplexidade .. É um 
retomo - não diría nem retomo apenas c à Repúblic<l. 
velha, de inaugurar açude, mas numa. concepção 
equivocada de que o que ocorre no Nordeste é um · 
problema hfdrico, que se resolverá se tivermos ca
pacidade de irrigar, ou Vamos resolvê-lo com a agri
cultura. Visão colonizadora. 

Talvez acrescente algo de moderno quando se· 
fala de turismo, porque, na visão colonizadora tradi
cional, na época das colõnias; o turismo não era ne-

· nhuma indústria Talvez quando pensaram o Brasil 
"em se plantando tudo dá", na visão de que a agri
cultura era nossa alternativa, só tivéssemos as cara
velas. 

É o único ponto que acrescenta de novo, e 
contra, inclusive, o pronunciamento que foi dado, 
quando os Senadores do Nordeste estiveram com o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e apresen
taram toda uma nova \lisão do que deve ser política 
de integração nacional, do desenvolvimento das 
economias das regiões que são deprimidas, que têm 
processos de defáSagem e que se encontram dis
tanciadas no seu nível de desenvolvimento e de 
qualidade de vida do restante do País. Basta ver os 
dados do IBGE sobre a relação entre a pobreza no 
Nordeste e nas outras regiões do País. 

Infelizmente, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso volta a uma prática da política velha Vai ao 
Nordeste inaugurar um açude, que, repito, é de fun
damental importância para a região sertaneja per-· 
nambucana. Mas é muito pouco para justificar que 
um Presidente se desloque até o Nordeste apenas 
para inaugurar açude. Queremos saber quaís são as 
políticas existentes para o Nordeste? 

Por exemplo, tivemos dois fatos que sãobem 
típicos do que significa o tratannento, que não deve
ria ser compensatório, não poderia ser por diferen
ciação de pobreza, mas deveria ser, até, por respei
to às populações que lá moram. A Caixa Econômica 
Federal assinou um convênio com Pernambuco para 
saneamento e habitação. Fizeram uma festa O vice
Presidente da República, que é pernambucano, le
vou o Ministro do Planejamento, levou o Presidente 
da Caixa Econõmica, fez-se uma festa em Pemam-

. buco. Para quê? Para um convênio que talvez a rep
resentante do .Governo de Pernambuco aqui em 
Brasília poderia assinar na sede da Caixa Econômi
ca - de R$ 9 milhões. 

Não se passou uma semana e foi assinado um 
convênio com o Rio Grande. do Sul para saneamen
to e habitação no valor de R$ 200 milhões. E olhe 
que Pernambuco tem problema de saneamento nas 
suas cidades, um déficit em habitação, com prejuízo 
da qualidade de vida, nesses dois aspectos, bem 
pior do que o Rio Grande do Sul, É o tratarnen10 que 
reoebemos. 

Não quero nenhuma justiça. Começo a pedir 
só respeito. Tem que se começar a respeitar o Nor
deste. E quando peço para se respeitar o Nordeste, 
significa dizer que talvez f9sse bom que o Presiden
te da República não retomasse essa prática de inau
gurar açudes, e, para isso, não precisa ir ao Nordes-
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te. O que o Nordeste está querendo é que se diga 
qual é a política de desconcentração industrial, que 
projetas estruturadores existem para o Nordeste. E 
quero deixar claro que não está me ~movendo ne
nhum secessionismo, nunca firmei posições de nor
destino xiita, não tem nada disso, até porque conti· 
nuo com minha concepção internacionalista 

Mas só gostaria de ver o Governo preocupado, 
tão preocupado como está com o Mercosul, no pro
cesso de integração - como eu também estou -, 
mas, junto com isso, com o processo de integração 
das economias regionais dentro do País. 

Sua Excelência vai ao Rio de Janeiro e discu
te um projeto fundamental para a economia brasi
leira - o Porto de Sepetiba, o Pelo Petroquímica do 
Rio ampliado com a ação da Petrobrás em parce
ria com a empresa privada Ótimo para a economia 
do Rio e para a economia brasileira Vai ao Rio 
Grande do Sul, antes desSe convênio de habitação, 
e discute· a ampliação do Polo Petroquímica de 
Triunfo, importante para a economia brasileira E o 
Nordeste? E a refinaria? Descentralização indus
trial? Porto de Suape? Eixo da Transnordestina li
gando, por ferrovia, o Nordeste ao Sul do País? Nis
so não se fala? Apenas se inaugura um açude, im
portante, repito, mas só isso? É o que a República 
velha fazia. 

Não estou aqui' i:om nenhum rancor, como al
guém pode imaginar, nem muito menos querendo 
faltar com a hospitalidade pemambucana com o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso,' que será muito 
bem recebido, e da minha parte, por amizade pes
soal, mais ainda. Não há nada diSso! 

Neste momento, esperamos, não em Per
nambuco apenas, no Nordeste, que o Governo Fe
deral, que é moderno, que é da reforma, tenha 
também uma concepção modema e de reforma na 
relação com as regiões mais comprimidas do pon
to de vista econõmico. Não pode, inclusive, retro-

• ceder com a política de imaginar - desde a Sudene 
isso foi sepultado - que o problema do Nordeste é 
meramente hídrico. É um problema hídrico, mas 
não só. · · 

E é essa viSão que quero apresentar, no mo
mento em que me associo àqueles que, com justa 
razão, estão satisfeitos pela conclusão da Barragem 
de Serrinha 

Durante o discurso do Sr. Roberto Frei
re, o Sr. T eotonio Vilela Filho, 1 ~ Ir/Ce-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, Suplente 
de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra à Senadora Benedita da Silva, por per
muta com o Senador Emendes Amorim. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, primei
ramente, quero agradecer ao Senador Emendes 
Amorim, que deu-me a oportunidade de estar, neste 
momento, na tribuna 

Sr. Presidente, Sl"s e Srs. Senadores, venho 
manifestar o llleu repúdio e a minha indignação fren
te às falsas verdades veiculadas pelos órgãos de im
prensa no último final de semana. 

Estou fortalecidà por um sentimento de indig
nação e pela consciência da minha responsabilidade 
e devo uma resposta, não apenas ao Estado do Rio 
de Janeiro, como também ao~ nobres pares, aos 
meus elettores e ao meu Partido. 

Fui procurada pela jornalista Denise Rothen
burg, em meu gabinete, para falar a respeito dare
forma do apartamento funcional que ainda não ocu
pei. Perguntei-lhe se a reportagem abrangeria ape
nas àquele apartamento ou todos os demais aparta
mentos em reforma. Ela respondeu que o levanta
mento era de todos os apartamentos e que o meu 
teria tido um gasto maior do que o dos outros; por 
conseguinte, ela estava ~ali para conversar comigo, 
porque não queria provocar nenhuma injustiça e que 
suas matérias eram contestadas mas nunca des
mentidas. 

Se ela nunca teve uma matéria desmentida, vai 
ter aqui e agora 

Tão logo ela falou do assunto, mandei, de 
imediato, chamar na administração da Casa al
guém que pudesse prestar informações à jornalis
ta acerca do montante gasto, não apenas na relor
ma do meu apartamento, mas também dos demais, 
porque eu não tinha conhecimento dos valores nem 
da licitação. 

Então, em meu gabinete, ela recebeu as infor
mações e, em seguida, dirigi-me ao plenário. Presi
dia a sessão o Sr. 1 ~Secretário e pedi-lhe a palavra 
para uma breve comunicação, quando informei que. 
gostarta de tomar conhecimento, como tem feito a 
imprensa, dos valores gestos com a reforma dos 
apartamentos. Se a imprensa tem acesso à adminis
tração da casa para saber das licitações, dos valo
res, por que não nós, os Senadores? Disse-lhe que 
isso era importante, porque não poderíamos ficar ex
postos dessas forma. Isso não é cc.nveniente, tam
pouco justo. Então, o Presidente disse que trataria 
da questão imediatamente. 
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No domingo, essa matéria teve um grande des
taque, com chamada na primeira página de O Glo
bo, de folha inteira, cujo título é: " As reformas de 
R$79 mil de Benedita -Senadora Petista manda ins-. 
talar até banheira de hidromassagem no apartamen
to funcional". 

Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, tenho 
. compromisso com a liberdade ·e com a verdade, por 
isso estou aqui defendendo o direito à liberdade de 
imprensa, por saber que esta tem o papel de noti
ciar. A denúncia talvez não caiba, mas deve noticiar 
e noticiar tudo, mas tem que ser isenta. Não pode 
ser dessa forma onde olhando para essa matéria, 
vê-se que fof feita sob encomenda E-por quê? Por
que a matéria foi imprópria, desinfoní1ada, indutora, 
indevida e sobretudo condenatória, tirando-me o di
reito de defesa. 

Quem é responsável pelas reformas dos apar
tamentos: o ocupante "eventual ou é de responsabili
dade da administração do Senado Federal? Quem li
cita e executa? É o senador ou é da responsabilida
de da administração? 

O Sr. Emandes Amorim - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Senador Er· 
nandes Amorim, eu gostaria de concluir o meu racio
cínio e, em seguida, permitirei o aparte a V. Ex• 

Quero aproveitar o máximo desse tempo para 
dar as devidas explicações aos nobres Pares. 

Quando se conclui um mandato, -eu gostaria de 
saber se levamos o que tem no apartamento e se 
vendemos o apartamento? Morei, oito anos no 
apartamento da Câmara dos Deputados; podem ir 
até lá para confirmarem que a única reforma feita 
pela Deputada que hoje ocupa foi a troca de corti
nas e pintura, pois o sol a queimou; não estava em 
nada depredado· :a patrimõnio público, soube coin 
dignidade cuidar dele; eu tinha consciência de que 
não era meu. 

Começo analisando a referida matéria, não 
apenas para co.iitestá-la mas também para dizer que 
Denise Rothenburg não usou da verdade, redundan
temente verdadeira; faço uma retrospectiva: ela co
loca que estou há pouco tempo nesta Casa e já en
trei na "confraria do Senado". A jornalista foi, sobre
tudo, desrespeitosa para com esta Casa Quem pen
sa que as informações fornecidas, iÍ1devidamente, 
foram para atingir a Senadora Benedita da Silva se 
enganou;· porque elas atingiram também o Senado 
Federal; queiram ou não, esta Senadora foi eleita 
pelo Estado do Rio de Janeiro. Portanto, não é uma 
cidadã comum da Favela do Chapéu Mangueira que 

ocupa esta tribuna, e sim uma representante do inte
resse do Estado do Rio de Janeiro, Senadora Bene
dita da Silva. Portanto, a jornalista faltou com o devi
do respeito a esta Casa. E, eu, para não cair no ridí
culo, porque eu não sabia que teria de analisar os 
bens de consumo, çs perecfveis e os devolutos, é 
que ocupo esta tribuna. Sei que o escândalo do 
Banco Nacional deve ser maior do que tornar escân
dalo possuir um fogão de seis bocas; posso inclusi
ve colocar ·um naquele apartamento, já que tenho 
dois na minha casa, na favela do Chapéu Manguei
ra, çomo também um fax, um computador, secretá
ria eletrõnica, geladeira e freezer e não sabia que 
essa seria uma tarefa para ser aqui discutida. Por 
isso, não ocupei a tribuna em nenhum momento 
para tratar dessas questões de bens de consumo 
perecíveis. 

Daí por que posso também dizer que, a jorna
lista ~ desinformada, ou em processo de patru
lhamento; seria também falta de ética ou persegui
ção política? Vejamos: Há quanto tempo o aparta
mento estava fechado? Sequer perguntou-me sobre 
as condições do apartamento, se ele estava conde
nado ou não, porque estava condenado e há quase 
2 anos ninguém o habitava. Segundo informação · 
passada pata a Senadora Benedita da Silva, havia, 
na Mesa do Senado, autorização para uma reforma 
geral, independentemente de eu ter ido habitar o apar
tamento ou não, porque estava depredado, com infil
trações, escapamento de gás e com vários danos. 

Eu perguntaria onde forãm parar os móveis, os 
eletrodomésticos? EStragaram ou foram levados 
para algum lugar. A jornalista não teve a preocupa
ção de me perguntar a respeito. No entanto, depois, 
colocou nos jornais que havia uma lista enorme que 
eu estava solicitando; solicitando não, é bom que se 
diga que quando comuniquei à Mesa desta Casa, na 
pessoa do 1 ~ Secretário, com relação a estruiurar o 
apartamento, foi-me dito (tenho em mãos . o ofício 
datado do dia 28 de junho) mande, por ofício, os ob
jetos necessários à reforma do apartamento. lssó, 
ele o faria Assim o fizemos. O ofício enviado para o 
1 ~ Secretário por solicitação do mesmo e encontra
se erii minhas mãos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a obra não foi 
concluída; Se ela foi coneiuída, como diz aqui a jor
nalista, quero ocupar agora o apartamento. Não é 
possível levar um ano e meio e ainda colocar _o Se
nador - como me colocaram - vulnerável, sem poder 
dar as devidas explicações, por total desconheci
mento dos valores, que foram atribuídas para a re
forma do apartamento. 
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O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
Exª- um aparte? 

A SRA. B!::NEDITA DA SILVA- Nobre Sena
dor José Eduardo Outra, com todo o carinho, eu 
gostaria de pedir a V. Exª que me deixasse dar con
tinuidade ao meu pronunciamento. Preciso colocar 
para os nobres Pares a verdade que não foi coloca
da nesse jornal e que tem me causado aborrecimen
tos. Ontem, o dia inteiro, o maior debate nacional, o 
maior tema nacional nas emissoras de rádio e televi
são, foi exatarnente esse assunto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou uma pes
soa íntegra, e isso tem incomodado muita gente, 
tem incomodado verdadeiramente. Não preciso ficar 
dizendo que sou íntegra, mas, lamento ter que afir
mar minha integridade. A meu ver, a jornalista teve, 
na matéria publicada, toda a intenção de me levar a 
um desgaste pessoal, psicológico, político e de rep
resentação. Inclusive, desqualificou a minha presen
ça, nesta Casa, quando disse que, enquanto a mi
nha Bancada estava preocupada com a reforma do 
Governo, eu estàva preocupada com a: reforma dó 
apartamento. Disse, também, que eu não venho a 
esta tribuna para dizer absolutamente nada. 

Ou ela desconhece totalmente o assunto, ou 
então há nisso tudo maldade, veneno; ela precisa 
assumir tal papel, como fez a imprensa marrom, há 
muito tempo? Isso é para desqualificar o meu tra:ba

. lho; sem dúvida alguma, é matéria sob encomenda 

Disse ainda a jornalista que ITJBUS pronuncia
mentos inexistem, que eu tão aguerrida na Câmara 
dos Deputados, aqui, não faço nada. Ela se esque
ceu de consultar, no mínimo, os registres da Taqui
grafia, pois, ao contráriÕ, iria constatar que fiz, só no 
ano de 1995, 59 discursos, abordando temas nacio
nais da maior relevância e relacionados com a refor
ma: Lei de Patentes, Reforma Agrária, Petrobrás, Si
vam e muitos outros. 

Será que temos que nos curvar sempre que a 
imprensa coloca "a sua veroade e não podemos colo
cara nossa? 

Quero sabei se depois disso sairá na primeira 
página do jornal uma manchete dizendo: Senadora 
ocupa a tribuna para dizer e comprovar que verda
deiramente não tinha acesso aos valores dos recur
sos e que, verdadeiramente, o Senado não cometeu 
nenhuma irregularidade com relação a essas refor
mas, porque é correto que elas ocorram quando ne
cessário, que não é de responsabilidade dos Sena
dores e à Casa cabe manter a infra-estrutura 

Só posso dizer que é precorúito. 
Por que não o preconceito? 

A jornalista descreveu o fogão com vários deta
lhes para os quais eu não atentei: da tampa que era 
assim, que era assado! Eu nem ao menoo olhei para 
isso. 

A questão das banheiras é outra coisa que 
nem me preocupei. Na minha casa tem banheira Eu 
morei oito anos no apartamento da Câmara e nunca 
entrei na banheira, porque banheira requer tempo 
para se poder aproveitar, relaxar, e não tenho tempo 
para isso; o chuveiro é mais rápido. E sempre foi as
sim na minha vida E ela afirma aqui na matéria que 
mandei instalar uma banheira de hidromassagem. 

Nesse ponto, desafio a jornalista e afirmo que 
estou enviando requerimento de informações à 
Mesa Diretora desta Casa para que apresente com 
clareza e transparência tudo quanto foi gasto e se 
há algum ofício requisitando banheira de hidromas
sagem. Se bem me parece, mais do que tomar ba
nho em banheira'de hidromassagem, o que incomo
da é ter Benedita da Silva entrando naquele aparta
mento. Talvez na visão preconceituosa Benedita de-
veria entrar para limpar, não para morar. · 

Quero colocar essa questão, porque tenho sido 
vítima constante e só tenho me calado, mas isso 
não pode continuar. Não podemos, de forma algu
ma, aceitar isso. Em nome de que causa iríamos 
aceitar? 

Quero dizer ainda que meus adversários des
cobriram no preconceito a estratégia para me com
bater, e eles têm encontrado respaldo, principalmen
te, em quem não tem coragem de colocar a verdade; 
em quem, evidentemente, aceita matéria sob enco
menda Essa forma do preconceito tanto existe, Sr. 
Presidente, que a primeira coisa que essa forma faz 
é colocar-me sob suspeita. Isso já aconteceu. Quan
do meu filho, com mais de 30 anos de idade, res
ponsável pelos seus atos, cometeu uma irregularida
de com mais de 200 outras pessoas, a imprensa fez 
daquilo o panfleto da campanha na disputa pela Pre
feitura e deu ao outro candidato todos os elementos 
e instrumentos para que trabalhasse o preconceito 
gerando suspeita sobre uma passoa íntegra. A im
prensa omitiu o tempo todo que eram mais de 200 
envolvidos, citando apenas o meu filho. Não posso 
ter respeito por matéria dessa natureza 

Quando me colocaram por mentirosa, disseram 
que eu tinha um apartamento na Vieira Souto, um na 
Barra da Tijuca e um em Nova Iorque, mas não dis
seram que eu tinha os bens de Chapéu Mangueira e 
do meu marido que, evidentemente, é classe média, 
tem sua boa casa. sua casinha de pra:ia e tem direito 
àquilo qu~ conquistou com seu salário, como traba-
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lhador com mais de 30 anos. de carreira As verda
des. evidentemente, não são ditas. 

Srs. Senadores colocaram-me também corno 
caloteira, dizendo que eu estava devendo uma conta 
enorme no bar. Sr. Presidente, eu nunca bebi na m>
nha vida, tenho 54 anos de idade e não sei o gos10 
do álcool na minha boca; no entan10, estava lá noti
ciado. Não vou me acostumar com essa história de 
preconceito. 

Pasmem, Srs. Senadores: A lista de presentes 
do meu casamen10 foi uma loucura nacional. Segun
do a imprensa, coloquei três listas em casas diferen
tes, com os mesmos obje10s; foi matéria de primeira 
página em todos os jornais, porque diziam que eu 
estava pedindo cinco televisões - e foram tão ruins 
comigo que o único presente que não ganhei foi atai 
da televisão-; colocaram também que eu queria pra
ta. ouro e uma série de coisas. 

Outra matéria foi relativa a meus convidados. 
Era uma discriminação generalizada Em todo mo
men10, a imprensa me perguntava se os favelados 
iriam entrar no Jockey Club. Só a Senadora Benedi
ta da Silva se casando para dar oportunidade aos 
humildes de entrar naquele clube. É evidente que 
eles estavam lá, mas não como tavelados, estavam 
como meus convidados. · 

A imprensa colocou que fiz reunião de bandi
dos na minha casa 

Ora, conquistei o respei10, o coração do povo 
do Estado do Rio de Janeiro. Estou representando o 
interesse do Partido dos Trabalhadores, mas con
quistei também respeito entre o empresariado, entre 
o morro e o asfal10 e, acredito, nesta Casa. 

Portanto, estou nesta tribuna denunciando por
que creio que a Mesa Diretora tomará as devidas 
providências. Hoje, Sr. Presidente, é a Senadora Be
nedita da Silva; se alimentarmos essa série de pre
concei10s, amanhã, outros sofrerão, quem sabe, 
muito mais que a Senadora Benedita_ da Silva 

Não dormi durante toda uma noite, não via a 
hora de chegar a esta tribuna para, ansiosamente, 
denunciar aoS: meus Pares que es10u sendo verda
deiramente vítima. Desta vez, não me mantive cala
da e vou tomar as devidas providências. 

Quero dizer ainda que estou requerendo infor
mações à Mesa no sentido de saber se o aparta
mento a mim destinado estava sendo ocupado por 
outro Senador na Legislatura anterior e qual o perío
do de sua ocupação efetiva; questiono também quai 
era o estado de conservação, se havia pintura, se ti
raram foros antes; quem definiu as obras necessá
rias a serem r9f!lizadas ali, o edilal de licitação re!ati-

vo às obras, para que eu possa ter em mãos os ins
trumentos necessários para minha defesa Pergunto 
também se havia vazamen10s; se no apartamento ti
nham todos esses obje10s, alvo de preocupação da 
imprensa. Quero também me certificar se temos ou 
não direito ao auxilio moradia, não estando ocupan
do o apartamen10 fúncional nem sequer teve a preo
cupação de saber se almoço, se janto ou tomo água; 
disseram apenas que recebo R$3 mil, e que o hotel 
só cobra'R$1 ,8 mil. Sabem mais do que, meu tempo 
de permanência no hotel, o que gasto ou não lá 

Ora, não é possível, Srs. Senadores. V. Ex"s 
têm acompanhado a Benedita da Silva aqui; têm vis
to minha serenidade, minha tranqüilidade até quan
do estou discordando ou divergindo do Governo. Te
nho tido a maior delicadeza para divergir dos meus 
Pares; não é possível que me levem a esse desgas
te, que me levem a ter no meu sentimento de repre
sentante do Estado do Rio de Janeiro aquela pessoa 
que não mereceu os vo10s dos seus eleitores. 

Sr. Presidente, peço que conste nos anais a ín
tegra do meu pronunciamento. · 

O jornal O Dia, de hoje, traz na coluna do "in
formes", do jornalista Luis Rezende, a manchete "A 
nova rica", Isso revela õ maior preconceito do mun
do. E ainda afirma: "Afinal de contas, Bené há muito 
trocou a casa modesta do Morro de Chapéu Man
gueira pelo luxo dos edifícios modem os no mundo. 
inteiro. Para quem se hospeda na casa do Embaixa
dor Paulo de Tarso Rexa de Lima, em Washington, 
no quarto em que Lady Di .costuma ficar, o que é 
uma simples banheira em seu banheiro particular?" 
E por aí vai. 

Altamente discriminatória, preconcet1uosa O 
Embaixador recebe toda e qualquer representação 
política do Brasil. Não iria receber a Senadora Bene
dita da Silva? Escolheria ele que quarto da casa 
para colocar a Senadora Benedita da Silva? 

A foto usada pelo jornal é antiga, de campa
nha Estou ao telefone, na janela de minha casa no 
Chapéu Mangueira bs dizeres são claros. Do morro 
do Chapéu Mangueira para um apartamen10 em 
Brasília. Como quem diz: Imaginem, essa negra que 
mora na favela agora vai para um apartamento com 

. hidromassagem! · 

Rquem sabendo que pelejarão contra mim, 
mas não prevalecerão contra mim. Tenho absoluta 
certeza da minha integridade, e quero fazer deste 
meu momento, da minha representação nesta Casa, 
reiterando minha transparência · 

Sr. Presidente, peço a tolerância de V. Elói, 
porque, na verdade, o que trago aqui é tão grave 
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para a Senadora Benedita da Silva quanto para esta 
Casa 

A jornalista diz que foi esta Casa que lhe pas
sou as informações de que a Senadora Benedita da 
Silva tinha pedido do bom e do melhor para o seu 
apartamento. 

Ela cita, Sr. Presidente, até o nome de V. Exª 
corno sendo um dos responsáveis pelas informações. 

O Sr. Emandes Amorim - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA -Concedo o 
aparte ao nobre Senador Emandes Amorim, com 
muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Gosta
ria de pedi r a V. ExA, eminente Senadora Benedita 
da Silva, considerando que o tempo destinado a V. 
Ex• já se encontra vencido e que precisamos dar iní
cio à Ordem do Dia da sessão de hoje, que fosse 
breve, e ao eminente Senador Emarides Amorim, 
que fosse breve no seu aparte, caso conirãrio preju
dicaríamos o andamento dos trabalhos desta Casa 

A Mesa compreende as colocações de V. Exª e 
vai permitir que V. Exª possa, com tranqüilidade, 
concluir o seu discurso, mas solicita que o tempo 
destinado a V. Ex• não se estenda a ponto de preju-
dicar a Ordem do Dia dos nossos trabalhos. · 

O Sr. Emandes Amorim - Na verdade, quero 
solidarizar-me com a Senadora Benedita da Silva, 
pois na época da reforma dos apartamentos eu tive 
a preocupação de informar-me sobre qual seria o 
custo dessas reformas, e quando soube o valor que 
queriam cobrar pela obra no apartamento onde esta
va residindo, resisti em permiti-las. Não sei qual foi o 
preço final dessas reformas. Mas, na verdade, Sena
dora e nobres Senadores desta Casa, quando se 
busca na Mesa informações sobre o que se passa 
nessa área, esta Casa é quase igual à caixa preta 
dos bancos oficiais. Fazemos parte da Mesa, mas 
as decisões são tomadas quase que sem o conheci
mento dos seus ll}embros. Estou providenciando, 
esta semana, através do meu gabinete, a solicitação 
das contas passadãs; para que possamos, paralela
mente, fazer uma auditoria, para saber o custo de 
determinadas obras. Até porque o orçamento desta 
Casa é maior do que o orçamento do Acre, de Ron-

. dõnia, do Pará e de vários outros Estados da Região 
Norte. Sendo uma quantia vultosa pelo que, aqui, 
um Senador tem de assistência, há que se verificar 
direito o destino desses recursos. Não podemos per
mitir críticas - que, às vezes, ouvimos quando liga
mos a televisão - ao aumento dos salários dos Se
nadores, que ganham R$5,3 mil para se manter, e 

que a cada minuio aconteçam essas criticas. E há 
um ano e tanto está em andamento uma reforma 
nesta Casa, mas ainda não se deu conta de fazer 
essa reforma e não foram distribuídas as funções 
aos membros da Mesa, para que os Senadores da 
Mesa, a uma hora dessas, pudessem ter conheci
mento de quanto for gasto em um apartaniento, seja 
aquele em que moro ou aquele em que V. Exª mora; 
ou para que soubessem mais sobre a reforma da re, 
sidência oficial do Presidente do Senado, já que ao 
nosso ver foi um absurdo gastar R$1 00 mil e tanto, o 
que daria para comprar um outro apariamento. Com 
os preços das reformas óe apartamentos que eu vi, 
daria para comprar apartamentos outros. Não sei de 
quem é a irresponsabilidade dessas empreitadas, 
dessas licitações tão caras - se é somente para o 
Senado que custam mais caro -, mas elas que têm 
que ser fiscalizadas, porque quem informa o faz ten
tando denegrir a imagem dos Parlamentares, sem 
qualquer fundamento. Por isso, é importante essa 
verificação da Mesa, de qt:am tem a responsabilida
de, e que isso seja apurado. Já pedi ao Presidente 
José Samey que olhasse mais a maneira como está 
sendo administrada esta Casa, através dos mem
bros da Mesa, para que não aconteça de Senadores 
serem prejudicados e de gastarem rios de dinheiro 
aqui dentro desta Casa e o próprio Senador não ter 
direito, praticamente, a nada. Estas são· as minhas 
palavras. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA -Agradeço o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
E# um brevíssimo aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo o 
aparte a V. Ex• 

O Sr. José Eduardo Outra - Apenas quero- me 
solidarizar com V. Ex• e registrar que, com certeza, 
se V. Exª não estivesse em primeiro lugar·nas pes
quisas de opinião pública como candidata a prefeita 
do Rio de Janeiro - apesar de várias vezes ter afir
mado que não é candidata-, se não fosse esta si
tuação, provavelmente esta matéria não teria o des
taque que teve. Muito obrigado. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA -.Agradeço o 
aparte de V. Exª. Este é um dos momentos mais difí
ceis, porque quando somos candidatos, nos prepa
ramos, para enfrentar até mesmo baixarias. Eu se
quer, sou candidata e já tenho reiterado o fato de 
que não o serei, porém, observo que represento 
ameaças a interesses que, sequer conheço.· Reitero, 
pedindo publicação na íntegra publicação do meu 
pronunciamento, e entrego o requerimento de infor-
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mações. Espero receber da Mesa Diretora da Casa 
a atenção ·que foi devida-à jornalista, que disse ter 

· em suas mãos · documentos fornecidos por esta 
Casa, pela Mesa, através·dos departamentos, o que 
possibilitou a publicação dessa matéria no jornaL Se 
isso é yerdade; quero que toda esta Casa saiba; e 
se não é, Sr. Presidente, quero que V. ·Ex• tome as 
providências necessárias para que não se repitam 
episódios como esse. 

Muito obrigada. 

DOCUMENTO A QUE SEREFERE A 
SRA. BENEDITA DA SILVA EM SEU DI$
CURSO: 

PRONUNCIAMENTO DA EXCELEN
TÍSSIMA SENADORA BENEDITA DA Sll
V A .,._SESSÃO DO DIA 26 DE MARÇO DE 
1996 

Venho manifestar meu repúdio e minha indig
nação frente às falsas verdades veiculadas por al
guns órgãos da imprensa, no final de semana último, 
a respeito dessa parlamentar. 

Fortalecida por esse sentimento de indignação 
e pela consciência da responsabilidade de que devo 
uma resposla aos meus nobres pares e aos meus 
eleitores, venho com a certeza de que posso provar, 
com mais facilidade que poderiam supor alguns, a 
leviandade. das acusações. Vou pela ordem delas, 
para desmontá-las, uma a uma, com a tranqüilidade 
dos que nada devem. 

A primeira acusação falsa já começa na cha
mada da reportagem do Globo, de domingo último: 
As reformas de R$79 mil de Benedita - Senadora 
petista manda instalar até banheira de hidromassa
gem no apartamentofuncional. 

1 - Eu jamais solicitei e muto menos mandei, 
como diz na chamada, inslalar essa banheira. Nem 
o meu gabinete fez essa solicitação. Não existe 
qualquer documento nesse sentido. 

A instalaÇão da banheira foi de iniciativa e é da 
responsabilidade da Subsecretaria de Engenharia 
do Senado. Eu jamais mandei instalar uma banheira 
de hidromassagem e -posso provar o que afirmo, 
porque tenho cópia de todos os ofícios expedidos 
pelo meu gabinete. Essa acusação nao tem provas e 
acusar sem provas é crir11e previsto no Código Penal. 

2 - A segunda acusação, igualmente falsa, é 
de que esta parlamentar discursa pouco em plená
rio. Se a matéria fosse séria e a jornalista uma pro
fissional com a preocupação de checar informações, 
saberia o seguinte: 

Esta senadora fez 59 (cinqüenta e nove) dis
cursos só no ano de 1995. Somente quatro senado
res fizeram mais discursos: Eduar:do Suplicy, Walmir 
Campelo, lúcio Alcântara e Ademir Andrade. É fácil 
constalar, quando se tem um mínimo de noção ma
temática, que a média da minha atuação na tribuna 
do plenário é altíssima 

3 - A terceira acusação, igualmente falsa, é de 
que enquanto outros parlamentares se preocupavam 
com as reformas do Govemó, eu me preocupava 
com as reformas do apartamento. 

Dos discursos que proferi, cuja média já provei 
ser altíssima, grande parte deles foi dirigida a assun
tos relativos a -reforma do Governo. Isso é fácil de 
provar. Basta tão-somente consultar o Setor de Ta
quigrafia do Senado. 

Senão, vejamos: 
Reforma da Previdência (25 de abril de 1995); 
Quebra do Monopólio do Petróleo (1 O de maio, 

24 de maio e 29 de maio de 1995); 
Cabotagem (31 de maio de 1995); 
Reforma Constitucional (2 de agosto de 1995); 
Reforma Agrária (11 de agosto de 1995); 
Propostas de Privatização na Reforma Consti-

tucional (24 de agosto de 1995); 
Defesa do Monopólio da Petrobras (agosto 

1995); 
Avaliação do Projeto de Lei de Patentes (29 de · 

agosto de 1995); 
Avaliação do Projeto da LDB (25 de outubro de 

1995); 
Apelo à Participação Popular nas Reformas 

Constitucionais (outubro de 1995); 
Cn"ticas e Ponderações relativas à Reforma 

Administrativa (7 de novembro de 1995); 
Abordagem do Projeto Sivam (21 de novembro 

de 1995); 
Reforma Constitucional (9 de janeiro de 1996); 
Sivam, Patentes, LDO e Plano Plurianual (1 O 

de janeiro de 1996); Patentes (24 de janeiro de 
1996); 

Patentes (29 de fevereiro de 1996); 
Escândalo do Banco Nacional (5 de março de 

1996). 

Foram inúmeras e reiteradas as vezes em que 
me pronunciei a respeito de assuntos envolvendo as 
reformas do Governo. As provas estão registradas 
no Setor de Taquigrafia, nos Anais do Senado, em 
cópias dos discursos que temos arquivadas no gabi
nete. 

Passemos às acusações de cozinha e banhei
ro - troca de azulejos da parede e do piso, refonma 
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dos armários e pedido de eletrodomésticos. Antes 
de mais nada, é necessário deixar claro que a solici
·tação para reforma do apartamento já havia sido fei
ta antes mesmo de ele ser destinado a este Paria
mentar. Não fui eu quem mandou fazer a reforma. 
Não fui eu quem estipulou valores. Quando se afir
ma o contrário, está se exercendo um raciocínio tor
tuoso caracterizado ou por uma inteligência confusa 
ou por má-fé. 

. Passemos, agora, aos fatos reais. O aparte
mente que me coube estava desocupado a mais de 
um ano. Nenhum Senador aceitou ficar com ele pois 
estava em péssimas condições. Apresentava uma 
série de vazamentos e infiltrações, o banheiro e a 
cozinha estavam bastante estragados. O piso em 
estado lastimável. O setor do Senado responsável, 
então, decidiu por uma reforma geral. Fez licitação, 
contratou firma, decidiu o valor da obra, valor esse 
que não me foi informado. Paralelamente ao lastimá
vel estado· de conservação em que se encontrava o 
apartamento é neeessário deixar bem claro que den
tro 'dele não havia móveis. Nem cama, nem mesa, 
nem cadeiras, nem fogão, nem sofá, nem telefone, 
nada! O apartamento estaria completamente vazio 
não fosse uma geladeira enferrujada que não pode 
nem ser reaproveitada 

O Meu Gabinete, então solicnou o mobiliário 
necessário para compor o apartamento. NO entanto, 
em nenhum momento foi pedido Tudo do Bom e do 
Melhor. Como Afirma a reportagem pão posso ima
ginar em que bases foi feita essa afirmação. Mas 
posso garantir que ela não é verdadeira! Estou de 
posse de cópia do el<pediente relativo à solciteção 
do mobiliário e nele consta, item por item, os mó
veis pedidos, tudo dentro do Padrão Senado. O Pa
drão Senado, é preciso deixar claro consta de um 
documento da Subsecretaria de Administração e Pa
trimõnio, especificando as características dos mó
veis que o Senado poderá dispor para compor os 
apartementos. Nada foi pedido de Especial e eu 
posso provar o qu~afirmo. 

Tenho também ém mãos um el<pediente, enca
minhado a Di reteria de Serviços Especiais, solicnan
do, a reforma de alguns móveis para comporem o 
apartamento·. Reforma Senhores Parlamentares, de 
móveis que estavam ecostados no depósm. Procu
rei aproveitá-lo para que fosse possível dispensar a 
compra daquilo que o Senado já dispunha e que não 
estava sendo usado. Infelizmente, essa informação 
a jornalista não considerou que fosse relevante. 

Toda a generalização é triste. É triste porque 
caracteriza uma interpretação limnada de circunstãn-

cia e diversidades das snuações do cotidiano, da 
vida que é infinita em suas variações. É triste porque. 
jamais representa a realidade. A partir de generaii
zações fundarTHle os preconce®s, as idéias pré
concebidas, as segregações, as injustiças. 

Se as reformas em outros apartamentos custa
rem menos, vamos ·inverter o raciocínio e formular a 
seguinte pergunta: em que estado de conservação 
se encontravam os apartamentos nos quais foram 
gastas, segundo a mesma matéria, quantias meno
res? É natural que quando um imóvel está em bom 
estado de conservação os reparos sejam mínimos. 
Uma pintura, um sinteco, uma porta ou uma janela 
que precisa ser conse$da.. uma limpeza gerai e 
pronto estará para ser ocupado. No caso do aparte
mente que me foi destinado, infelizmente, foi preciso 
uma grande reforma. Não é possível simplesmente 
acusar que uma reforma custou x e a outra custou 
duas vezes mais, sem levar em consideração a si
tuação em que cada um se encontrava Não é corre
to generalizar situações distintas. 

Eu gostaria de sugerir que fosse feita uma con
sulta ao setor competente da Câmara dos Deputa
dos a respeito do estado de conservação em que eu 

. deixei o apartamento que ocupei durante 8 anos 
corno deputada. Posso garantir que naquele aparta
mento os reparos foram mínimos, como pintura, sin
teco e1l:. para que fosse ocupado por outro paria
mentar. Seria auspicioso levantar-se a questão do 
estado de conservação em que esses apartamentos 
se encontram no fim das legislaturas, quando. são 
devolvidos pelos parlamentares. Seria relevante a 
imprensa cobrar esse tipo de responsabilidade. No 
caso do apartamento que me foi destinado, infeliz
mente roi preciso uma reforma profunda 

E digo infelizmente porque até hoje ainda não 
pude ocupá-lo e se ainda estou morando num ho
tel, é porque o apartamento ainda não me foi en
tregue é óbvio que entre a formalidade de um 
quarto de hotel e o aconchego de um lar, onde se 
pode inclusive receber os amigos, fica-se com a se
gunda opção. 

Desejo igualmente manifestar-me com relação 
à reportegem do Jornal do Brasil, também da edi
ção do final de semana, afirmanao que não me preo
cupo com o meu Estado. Ora, se não o fizesse, não 
teria sido eleita Senadora da República, com 2.248 
mil votos. Se não o fizesse, certamente não estaria 
no topo da preferência dos cariocas para a Prefeitu
ra se não o fizesse não usaria a tribuna para, rettera
damente, chamar atenção, entre outros, aos seguin
tes assuntos: 
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Crítica. ao aumento da violência no Estado do 
Rio (9 de maio de 1995); 

Defesa da abertura do diálogo com trabalhado
res petroleiros em greve no Estado do Rio (30 de 
maio de 1995); 

Visita ao Hospital da Universidade Federal, ob
servando grande número de leitos desativados (14 
de junho de 1995); 

Defesa da Indústria Textil do Rio de Janeiro 
(10deagostode1995); . - ·· 

Defesa dos· Ferroviários ameaçados de demis
são no Rio de Janeiro (17 de agosto de 1995); 

Defesa do Bane~ e da Light (24 de setembro 
de 1995); _ · 

Crítica pressa na privatização do Bane~ e de
fende a permanência do banco (24 de outubro de 
1995); 

Crítica à violência oo Rio (21 de novembro de 
1995); 

Crítica à violência da Política do Rio com rela
ção aos funcionários da Light que se concentraram 
em frente à Ale~ (22 de novembro de 1995); 

Senadora participa da passeata pela paz no 
Reage Rio (30 de novembro de 1995); 

Registro dos 60 anos da Rádio Tupi corria veí~ 
culo de comunicação popular do.Estado do Rio de 
Janeiro (19 de dezembro de 1995); 

Beneilitá pede socorro para Saúde no Estado 
do Rio, (17 de janeiro de 1996); · 

Defesa da concessão usufruto Lloyd, por fun-
cionários (18 de janeiro de 1996); ' 

Defesa do pastor Caio Fábio, Coordenador da 
Fábrica da E:sperança no Rio de Janeiro (22 de ja
neiro de 1996); 

Defesa da realização de filmagens no morro 
Santa Marta, do clip do cantor Michael Jackson (6 
de fevereiro de 1996); · 

Aponta reSponsáveis e critica conseqüências 
da tragédia das chuvas no Rio de Janeiro (16 de fe-
vereiro de 1996~; ·· 

Ressalta_a importância e a abrangência do pro
jeto social na área da saúde da Dr" Vera Cordeiro, 
médica no Rio de Janeiro (13 de março de 1996); 

Na tentativa de folclorizar uma figura pública 
que supõem fragilizada, es!á o desrespeito a minha 
trajelória de lutas incansáveis. Omitem-se de plillicar 
o trabalho parlamentar sério que venho desenvolvendo 
e que laço questão de registrar, pois 500 falos que não 
tive a grçça de ver noticiados na i!11lrensa: 

· 1 - audiência com o Presidente Fernando Hen
rique para tratar de ações concretas em defesa da 
infância abandonada; 

2- audiência com o Presidente Fernando Hen
rique para tratar da importação da vacina contra a 
hepatite B; 

3 -audiência com o Presidente Fernando Hen
rique, quando foi entregue documento intitulado Or
çamento da Criança, em que foi solicitada garantia 
de que recursos da União não sejam desviados; 

· 4 - gestão junto ao Ministro dos Transportes, 
relativamente a indústria naval, de interesse do Es
tado do Rio de Janeiro; 

5 -gestão junto ao Ministro das Comunicações 
buscando viabilizar as rádios comunitárias para o 
Rio de Janeiro; 

6 - Gestão junto ao Ministro da Administração, 
no sentido de obter prorrogação da contratação dos 
funcionários da Fundação Nacional da Saúde, no 
Controle das endemias no Estado do Rio de Janeiro; 

7 - Gestão junto ao Presidente do INCRA para 
agilização e concretização da demarcação das ter-
ras dos remanescentes de qui lombos; . 

8- Visita a Serra da Barriga, com o Presidente 
Fernando Henrique; 

9 - Juntamente com o Presiden_te Fernando 
Henrique, viagem a Petrópolis-Rio de Janeiro - para 
tratar assuntos de interesse do Estado do Rio; 

1 o - Apoio e gestão pela criação do Porto de 
Cepetiba, no Rio; 

11 - Participação de dabates e discussões 
para o Projeto de Desenvolvimento para micro e pe
quenas empresas no Rio - SEBRAE; 

E outros; como os mais de 26 Projetes de Lei 
de minha autoria que estão tramitando no Senado 
Federal, dois dos quais inclusive foram aprovados 
pelo Senado e sancionados pelo Presidente da Re
pública e outros, sobre os quais não caberia aqui 
permanecer discorrendo jaque não estou a me justi
ficar. 

. Estou simplesmente a me defender de acusa
ções levianas que sugerem esta parlamentar como 
irresponsável e desligada das questões políticas re
levantes. 

E vou mais· além. Pela Comissão de Relações 
Exteriores - como Membro - era meu dever realizar 
as viagens ao exterior, em missão de interesse par
lamentar. E as fiz com a consciência do dever cum
prido. Com as devidas dispensas, todas legalmente 
previstas pelo regimento dessa casa e, vale frizar, 
sem õnus para o Senado, exceto quando na viagem 
à Conferência Mundial de Mulheres, em Pequim. 

É interessante notar que estas acusações sur
giram num contexto de eleições municipais. Quando 
o meu nome .está no topo dálntenções de voto para 
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a Prefettura do Rio. Vamos manter a calma e a dig
nidade. Este é o conselho que posso dar. E aprovei
to para fazer alguns apelos: vamos permanecer lu
tando pela ética na politica? Vamos travar o bom com
bate? Vamos a ação pública? Vamos à competência? 

Muito obrigada, Benedita da Silva, Senadora. 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva. o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
oct.pada pelo Sr. Oda;ir Soares, 1• Secretário. 

O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Senador Bernardo Ca
bral, e, em seguida, eu darei as explicações devidas 

· à eminente Senadora naquilo que é da responsabili
dade da Mesa Diretora, ao mesmo tempo em que se
riam respondidas outras indagações aqui colocadas. 

Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Bernardo Cabral. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 
que me inscreva para uma breve comunicação. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Serei breve. 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Peço 
desculpas ao Senador Bernardo Cabral por inter- · 
rompê-lo. A Presidência, de ofício, prorroga a Hora 
do Expediente por 15 minutos, para atender aos Se
nadores Bernardo Cabral, Edison ,Lobão e José 
Eduardo Outra. Em seguida, vamos iniciar a Ordem 
doDia · 

Com a palavra o Senador Bernardo Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
última sexte-feira, dia 22, comemorou-se o Dia Mun
dial da Água, instituído pela Organização das Naçõ
es Unidas. Nem ali nem na segunda-feira tive opor
tunidade de falar. Murro menos hoje. 

Com o tempo destinado ao Expediente já esgo
tado, não quero ultrapassã-lo; nem desrespei1á-lo. 
Peço apenas a V. Ex~ que faça publicar, na íntegra, 
no Diãrio do Senado, este discurso. 

Ao mesmo tempo, quero chamar a atenção da 
Senadora Benedtta da Silva A mim não me importa 
que V. Ex• seja candidata a prefeita ou a qualquer 
coisa Importa-me a dignidade com que V. Exª tem 
honrado o seu mandato aqui, quanto o de Deputada 
Federal. · . · 

Aceite a minha solidariedade. 

I! o seguinte o discurso.·do Senador 
Bematdo Cabral: 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, no dia 
29 de agosto do ano passado ocupei esta tribuna 
para apresentar ao Plenãrio o trabalho "0 Papel das 
Hidrovias no Desenvolvimento Sustentãvel da Re
gião Amazônica Brasileira", ocasião em que solicttei 
o apoio da Mesa Qiretora para impressão do mes
mo, pedido este que foi atendido, contanto. inclusi
ve. no dia do seu lançamento, com a presença do 
eminente Presidente José Samey. 

Naquela data, dizia eu que, como ribeirinho, 
aprendi com os rios da minha Amazônia querida que 
eles sempre saem vitoriosos dos obstãculos que en
frentam, porque os vão circundando. Assim o foi 
quando da cassação do meu mandato parlamentar e 
suspensão dos dez anos de meus direttos políticos e 
nas atribulações de homem público, cônscio do seu 
dever para com a cidadania e a responsabilidade de 
auxiliar no desenvolvimento deste grande País. 

Volto hoje a esta tribuna para fazer referência a 
um fato que passou despercebido por este Plenãrio: 
dia 22 de março, sexta-feira, comemorou-se no 
mundo todo o Dia Mundial da Água, instituído. pela 
Organização das Nações Unidas- ONU. 

O capítulo 18 da Agenda 21, Compromissos 
das Nações, assumidos em 1992, na Conferência do 
Rio, estabelecia, como parte dos princípios funda
mentais, a sua indivisibilidade (a qualidade deve ser 
tratada com a quantidade, conjuntamente), o seu va
lor econõmico e a sua condição de recurso ambien
tal. Alertava também o capítulo 18 da Agenda 21 
que a ãgua é um recurso limitado e em fase de es
cassez. Apesar de ser um recurso renovãvel - pois 
tem a capacidade de se recompor em quantidade 
principalmente pelas chuvas e por sua capacidade 
de absorver poluentes - o seu mau suo, a agressão 
da ativídade humana ao ciclo hidrológico tem levado a 
previsões de sua escassez, neptto. ou mesmo falta. 

Apenas 0,6o/o (zero vírgula seis por cento) da água 
existente é água doce disponível, naturalmente. 

Já temos conflitos em diversas regiões do 
mundo devido a recursos hídricos tais como: 

- Rio Nilo- países: Egtto, Etiópia, Sudão. 
Problemas: sedimentação, enchentes, desvio 

do rio para aproveitamento. 

- Rio Grande/Colorado - Países: EUA e México 
Problemas: salinização, disponibilidade e agro-

tóxicos. 

- Rio lndusiSuUei - fndia, Paquistão. 
Problemas: irrigação. 
- Rio Reno - pafses: França, Holanda, Suíça, 

Alemanha 
Probl.,mas: poluição industrial. 
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-Rio Mekong- Países: Camboja, Laos, Tailãn- O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Com a 
dia, Vietnã. ~palavra o Senador Edison Lobão, por cinco minutos. 

Problemas: disponibilidade, enchentes. O SR. EDISON LOBÃO (PFL·MA. Para uma 
- Rio Lauca- Países: Bolívia e Chile. comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Problemas: barragem e salinização. Sr. Presidente, neste instante cumpro o doloroso de-
A disponibilidade hídrica do Brasil é de ver de comunicar o falecimento de três deputados 

177900 metros cúbicos por segundo, correspon- do Maranhão, num grave acidente de avião, ontem à 
dente a 53% do total da América do Sul e 12% do tarde: os Deputados Valdir Jorge Filho, João Silva e 
total mundial. Jean Carvalho, todos os três do PFL, do meu Parti-

Não preciso dizer mais nada sobre o valor de do, pessoas com quem convivi na vida pública du-
nossa riqueza. E aqui cabe a indagação: como esta- rante muitos anos. 
mos cuidando da mesma? Um acidente de avião - e este de que falo foi 

É penoso, imensamente penoso responder: grave - é mais um dos riscos por que passam todos 
muito mal. os políticos neste País. 

Basta que qualquer um de nós se debruce so- Com esse acidente lamentável tornou-se indis-
bre os anais da CPI sobre a situação dos recursos pensável cancelar, inclusive, as reuniões da Banca-
hídricos no Brasil, realizada em 1984, na Câmara da arnazõnica na Câmara dos Deputados e no Se-
dos Deputados, presidida pelo Deputado Oswaldo nado Federal, e também a reunião dos Governado-
Coelho e tendo como relator, oi então Deputado res de Estado, marcada para Imperatriz. 
Coutinho Jorge, hoje nosso colega no Senado, que A comunicação que faço hoje, faço-a entristeci-
verificaremos o nosso pouco avanço. do, levando às tammas enlutadas dos três Deputa-

Desde 1991, tramita na Câmara dos Deputa- dos o meu pesar e a minha solidariedade. 
dos Projeto de Lei n"- 2249, que dispõe sobre a políti- O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi-
ca nacional de recursos hídricos e cria o sistema de dente, peço a palavra para uma comunicação ina-
gerenciamento integrado de recursos hídricos. Este diável. -
Projeto de Lei, Sr.Presidente, visa a organização do o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce-
setor de recursos hídricos, dentro de um enfoque do a palavra, por 5 minutos, a v. J:xO. 
ambiental, tendo sido solicitado pro ocasião. da con- 0 SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para. 
clusão da CPI de 1984. uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-

É preciso, Sr. Presidente, SJi!s e Srs. Senado- dor.) _ sr. Presidente, SJi!s e Srs. Senadores, comu-
res, que aprovemos logo este Projéto de Lei, para nico à Casa que ajuizei hoje, junto à Justiça Federal, 
que os esforços do Exn1'-. Ministro Gustavo Krause e ação popular com pedido de liminar contra 0 Banco 
do eficiente Secretário de Recurso Hídricos enge- Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social • 
nheiro Paulo Romano, resultem em conseqüência BNDES -, representado nesse ato pele sr: Luiz Car-
efetiva, objetiilando e coordenando as ações em ní- los MendonÇa de Barros, aluai Presidente do 
vel federal, estadual e municipal. BNDES, contra a empresa Metal Data Engenharia e 

Só assim teremos condições institucionais, Representações Ltda, na qualidade de repre-
organizacionais e financeiras para que iniciativas sentante legal das outras erl'4lresas participantes do 
tais como: Encontro Nacional de Recursos Hídri- consórcio encarregado do chamado serviço "A" no 
cos e Desenvolvimento Sustentávêl, realizado em processo de avaliação na Companhia Vale do Rio 
Brasília na semana passada e o 11 Encontro dos Doce, e contra a empresa Projeta Consultaria Finan-
Secretários de Recursos Hídricos do Nordeste e ceira Ltda, na quafldade de representante legal das 
Minas Gerais;·· realizado no início de março em outras empresas do consórcio encarregado de ela-
Aracaju, nos quais me fiz representar pelo meu borar o chamado serviço •s•. 
competente assessor técnico, engenheiro Arnaldo 0 objetivo dessa ação popular é suspender 0 
Setti, possam ter resultados positivos e a curto processo, ora em curso~ de avaliação da Companhia 
prazo para o bom gerenciamento dos nossos recur- Vale do Rio Doce, na medida em que faz parte do 
sos hídricos. · 

~ consórcio, representado pela Metal Data, a er:npresa 
Espero que no próximo Dia Mundial da Água de auditoria Emest & Young, a mesma que tez audi-

tenhamos a nossa lei aprovada toria no Banco Econõmico e que dava a sua situa-
to o que tinha a dizer, Sr. Presidente. ção como lucrativa um mês antes da intervenção do 
Muito obrigado. Banco Central. O mesmo ocorre com a empresa 
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KPMG Auditoria, que faz parte do consórcio repre
sentado pela Projeta Consultaria Financeira S. A., 
que auditava o Banco Nacional e que foi incapaz de 
detectar as fraudes praticadas pelo referido banco 
há 10 anos. 

Enquanto não houver uma posição conclusiva 
a respeito da responsabilidade dessas duas empre
sas - a Emest & Young e a KPMG -, no que diz res
peito a sua participação em relação à auditagem dos 
Bancos Econômico e Nacional, consideramos inad
missível que elas façam parte do consórcio qué estã 
avaliando a maior empresa estatal brasileira 

Por isso, entramos com essa popular, no senti
do de que seja sustado o processo de avaliação da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

Apesar desta Casa. por deliberàção do Plená
rio, ter arquivado a CP! do Sistema Rnanceiro, pelo· · 
menos no que diz respeito ao processo de avaliação 
e venda da Companhia Vale do Rio Doce, espera
mos que não adote o mesmo procedimeo:rto e vote 
favoravelmente ao projeto, que condiciona a privati
zação da referida Companhia à autorização legislati
va do Congresso Nacional. 

Espéramos também que esse projeto seja co
locado em votação logo após a Semana Santa, que 
já tem parecer favorável da Comissão de Assuntos 
Econômicos, através de parecer do Senador Ney 
Suassuna, que é também o Relator na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania Tenho certeza de 
que S. Ex~ acatará a recomendação da convenção 
do seu Partido no sentido de impedrr a privatização 
da Companhia Vale do Rio Doce. Portanto, dará um 
parecer favorável ao referido projeto. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 

Presidente, .peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao eminente Senador Antonio Carlos 
Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, desejo somente 
registrar que, um dia após a decisão do Plenário, 
que resolveu, por 48 votos a 24, arquivar a CPI dos 
Bancos, a Datafolha fez realizar, no Estado de São 
Paulo, uma pesquisa que, a meu ver, retrata o dese
jo da população não só daquele Estado, mas de 
todo o Brasil: 76% dos paulistanos reconhecem que 
a CPI deveria ser instalada. 

São Paulo, corno todos sabemos, é o centro 
econômico e financeiro mais desenvolvido do País. 

Foi através do pronunciamento abalizado de empre
sários e da população, de modo geral, que pudemos 
constatar que a realização da CPI não seria apenas 
benéfica para o Governo, para o Senado, mas tam
bém para o povo brasileiro. 

Essa é a avaliação que faço. Tanto é verdade 
que os partidos que consignaram, que participaram 
indistintamente da assinatura do requerimento da 
CPI irão entrar, até a próxima quinta-feira, com um 
mandado de segurança, visando garantir o funciona
mento, em toda a sua plenitude, da CPI dos Bancos. 

Não só os Senadores das Oposições, que fo
ram signatários daquele requerimento, serão convi
dados, mas todos aqueles que, de forma corajosa, 
leal e sincera, particiJ?aram daquele debate, daquela 
luta, se o quiseram, 'receberemos suas assinaturas 
eom muita alegria 

Sr. Presidente, agradeço esta oportunidade, 
que considero da maior imporlância, haja vista que a 
decisão do Plenário será contestada no Supremo 
Tribunal Federal, obedecendo, assim, o desejo da 
população brasileira, consubstanciado numa pesqui
sa realizada pela Datafolha um dia após a derrubada 
da CPI dos Bancos pelo Senado Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Antes 

de passar à Ordem do Dia, a Mesa deseja dizer à 
Senadora Benedita da Silva que está detenninando 
à Diretoria-Geral do Senado que passe às mãos de 
S. E"" tOdos os documentos aqui requeridos e soliCi
tados relativos às obras realizadas no seu apartamen
to ou em outros apartamentos do Senado Federal. 

Desejo comunicar também, corno indicaram os 
Srs. Senadores, que, desde o ano passado, o Sena
do Federal contratou a Fundação Getúlio Vargas 
para, a exemplo do que já acontece hoje na Prefeitu
ra do Rio de Janeiro e no Estado de São Paulo, ser 
a responsável pelos preços de todas as aquisições 
que o Senado Federal faz em todos os seus campos 
de atividade. 

Esse convênio está possibilitando o Senado 
Federal de fazer licitações com os preços mais bai
xos do Brasil, fazer aquisições e ter obras por pre
ços praticamente fora do mercado. 

De modo que um dos aspectos não descura
dos pela Mesa Diretora do Senado é a transparência 
e a austeridade dos seus atos. Esta Casa está, por
tanto, à disposição dos Srs. Senadores ou de qual
quer cidadão deste País para oferecer infonnações, 
objeto de qualquer processo que aqui tramite. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 
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O SR, PRESIDENT-E (Odacir Soares) - Lamen
tavelmente, a Mesa não pode mais permitir que 
qualquer orador faça usá da palavra, uma vez que o 
Expediente já foi prorrogado em 15 minulos. Passa
remos agora à Ordem do Dia e, logo em seguida, 
darei a palavra a V. Exª 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, V. 
Ex• concede a palavra ao Senador Eduardo Suplicy 
e, logo em seguida, a mim. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em se
guida, V. Ex• também terá a palavra- aliás, já a ha
via solicitado à Mesa Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1" Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 275, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, que sejam 

prestadas pela Mesa Diretora desta Casa as seguin
tes informações: 

1 . o apartamento a mim destinado, sito à sas 
309 Bloco G, apf'- 1 O 1 , estava sendo ocupado por 
outro Senador na Legislatura anterior? Qual o perío
do de sua última ocupação efetiva? 

2. Qual o estado de conservação do aparta
mento, em dezembro de 1994, no que se refere a 
pintura, carpete, equipamentos domésticos, instala
ções elétrica. hidráulica e de esgotamento sanitário? 
Existia relatório ou laudo técnico de avaliação do es
tado de conservação do apartamento quando teve 
início a atual Legislatura? Quem definiu as obras ne
cessárias, a ser realizadas, para repor as condições 
de habitabilidade ao apartamento, com vistas a ern
basar o edital de licitação relativo a tais obras? Fa
vor encaminhar o documento que serviu de base 
para a confecção do edital de licitação. 

3. Existiam vazamentos no encanamento hi
dráulico do edifício ou .do apartamento nl> 201, do 
mesmo bloco? Existia no apartamento, em 31 de de
zembro de 1994~ móveis, fogão, geladeira, máquina 
de lavar roupa; fomo de microondas, treezer, ar~
dicionado e frigobar1 Em caso afirmativo, qual a 
data de aquisição dos mesmos e seu estado de con
servação? Existe(m) outro(s) apartamento(s) funcio
nal(is) ocupado(s) por Senadores que não pos
sua(m) estes equipamentos fornecidos pelo Senado 
Federal? 

4. Existe uma especificação padrão para a 
compra de equipamentos destinados a apartamen
tos funcionais ocupados por Senadores, do tipo dos 
solicitados através do oficio GSBSIL nl> 88195? Se o 

ofício não descreve especificação alguma, de que 
forma foram especificados os equipamentos, para 
fins de licitação? 

5. Quantos ar-condicionados, frigobares, fogõ
es, geladeiras, máquina de lavar roupa, fornos de 
microondas e freezers foram adquiridos após 1" de 
janeiro de 1995? Algum dos equipamentos destina
dos aos apartamentos funcionais ocupados por Se
nadores foram adquiridos com especificação diferen
te da constante para os equipamentos instalados no 
apartamento que ocuparei? Eril caso· afirmativo, des
crever o equipamento e quais as diferenças. 

6. Existe documento proveniente de meu Gabi
nete solicitando a instalação de banheira de hidra
massagem? Este equipamento foi instalado em ou
tros apartamentos funcionais? Nos casos de reforma 
de apartamentos funcionais do Senado, a instalação 
de banheira com hidra massagem tem sido recomen
dada pela Subsecretaria de Engenharia, mesmo 
quando não solicitada formalmente? 

7. Houve demoliÇão ·de alvenaria na reforma 
realizada no apartamento funcional em questão? Em 

· caso afirmativo, especificar a área total demolida, lo
calização e finalidade da demolição. Em que data se 
deu a última substituição de pisos e azulejos do 
apartamento e qual era o estado de conservação 
dos mesmos? O Senado Federal possui fotografias 
do apartamento antes da reforma? 

· 8. Foi adquirido algum móvel, para o aparta
mento em questão, que não estivesse listado no do
cumento da Subsecretaria de Administração de Ma
terial e Patrimônio, Padronização do Mobiliário Resi
dencial, ou em outros documentos similares? Em 
caso afirmativo, favor listar os móveis e quais moti
vos levaram à aquisição de mobiliário não padroni
zado. Foi aproveitado algum móvel que se encontra
va no depósito geral do Senado, com a finalidade de 
compor o mobiliário do apartamento? Neste caso, 
quais reformas foram necessárias e qual a data da 
última reforma do mesmo tipo feita nos móveis sele
cionados? 

9. Todos os itens constantes nos ofícios 
GSBSIL n% 85195, 88195, 89/95, 159195, 168195, 
178195,184/95,185/95, 188195 e 231195 ou nos edi
tais de licitação de aquisição de bens ou serviços lis
tados nestes ofícios, estavam disponibilizados no dia 
24 de março de 1996? O Senado Federal já havia 
comunicado formalmente o meu Gabinete sobre o 
término das obras e instalação de móveis e eqt.ipa
mentos até esta data? Qual a data estimada para a 
disponibilização do aj:Jartamento para que eu possa 
providenciar a mudança parlfo local? · 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00441 

1 o. Quais despesas estão previs!as para ser 
cobertas pelo auxílio-moradia, tendo em vista os va
lores cobrados pelos hotéis de Brasília? O Senado 
Federal inclui, no cálculo deste valor, estimativa de 
despesas com refeição, tendo em vista que os ho
téis não possuem instalações nos apartamentos que 
possibilitem a preparação de refeições? 

11. Há indícios de superfaturamento ha compra de 
bens e serviços relativos a reforma deste ou de quafquPr 
outro apartamento funcional? Em caso afirmativo, 
quais as providências adotadas pela Mesa Direfora? 

Sala das Se5sões, 26 de março de 1996. - Be
nedita da Silva, Senadora. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Presi
dência defere o requerimento foimuladÓ pela eminente 
Senadora Benedl!a da Silva, nos termos do art. 215, 
inciso 11, b, do Regimento Interno do Senado Federal. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 
1~ Secretário em exerolcio, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 276, OE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimen

to Interno, a tramitação conjunta do Projeto de lei 
do Senado ~ 21, de 1996-Complementar, que fixa o 
prazo para encaminhamento dos Projefos de lei do 
Plano Plurianual e Orçamentária ao Congresso Na
cional e o Projeto de lei do Senado n" 25, de 1996-
Complementar, que dispõe sobre os prazos a que 
estão sujeitos os prqjetos de lei do Plano Plurianual, 
da lei de Diretrizes Orçamentárias e .do Orçamenfo 
Anual, nos termos do art. 165, § 9"-, inciso I, da Consti
tuição Federal, por versarem sobre a mesma matéria. 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - Se
nador Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares). - O re
querimenfo lido será publicado e posteriormente in
cluído na Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11. 
c, do Regimento. Interno do Senadõ Federal. . 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será 
lido .pelo Sr. 1" Secretário em exerçfcio, Senador 
Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 34, DE 1998 

· AHefa a Resoiuçao ~ 89, de 1995, para 
limllar a· 98% o Percentual rnáxlmo de refi. 
nanciamenló da divida moblflárfa dos Estt: 

· -dos, do DistriiD Federal e CIOs Municípios. 

Art 1 ~ O § 7~ do art 16 da Resolução ~ 69, 
de 1995, passa a viger com a seguinte redação: 

"Ar!. 16. ····-······································ 

§ 7º- Para efeifo do disposto no art 52 da 
Emenda Constitucional ri' 3, de 1993, enten
de-se por principal corretamente atualizado o 
valor de emissão devidamente corrigido pelo 
fator de atualização própri.:> da espécie de tftu. 
lo, devendo o Senado Federal definir o per
centual de refinanciamenfo adequado às con
dições próprias de cada solicitante, que não 
poderá ser superior a noventa e oito por cento.'' 

Art 2" Esta Resolução· entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 3º- Revogam-se as disposições em oontrário. 

Justificaçao 

Em dezembro passado, o Senado Federal 
aprovou a Resolução ~ 69, de 1995, que dispõe so
bre as operações de crédito interno e externo dos 
Estados, do Distrifo Federal, dos Municípios e de 
suas respectivas autarquias, inclusive concessão de 
garantias, seus limites e condições de autorização, e 
dá outras providências, revogando, assim, a Resolu
ção ~ 11, de 1994, que tratava da mesma matéria 

A nova Resolução repetiu, no § ?Q de seu art. 
16, dispositivo interpretativo do art. 5S! da Emenda 
Constitucional n" 3, de 1993, que havia sido inicial
mente introduzido pela Resolução ~ 11, de 1994, 
mediante o qual o principal devidamente atualizado da 
dívida mobifiãria a ser refinanciada pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios deve ser calculéÍdo 
pela utilização do fator próprio de cada título. 

. . Na prática, isso significa que esta Casa pode 
autorizar refinanciamentos de até .1 00% das dívidas 
mobiliãria5 ·das . unidades federativas. A utilização 
desse percentual máximo implica o refinanciamenfo 
dos juros e, ·oonseqüentemente, a efevaçã.o continua, 
em termos reais, das respectivas dívidas mobifiárias. 

Como forma de minorar o crescimenfo d=a 
verdadeira bola de. neve financeira, proponho a ouri
gato(iedade de um resgate mínimo de 2"..& do mon
tante de cada refinanciamento, o que, embora não 
seja O. percentual desejáv~ para impedir O cresci
menfo das dívidas mobifiárias, minimiza o problema e é suportável para.tOdos.os entes federativos envol
vidos. 

. Pelo exposfo, espero contar com o apoio dos no
bres pares para a aprovação da presente proposição. 

. . Safa das Sessões, 26 de março de 1996. - Se
nador Carlos Patrocínio. 
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LEGISLAÇÃOCfrADA . 
RESOLUÇÃO N269, DE 1995 

Dispõe sobre as operações de crédi
to interno e externo dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Municípios e de suas 
respectivas autarquias, inclusive conces
são de garantias, seus limitflS e condiçõ
es de autorização, e dá outras providên
cias.. 

Art 16. Os pedidos de autorização para o lan
çamento, oferta pública ou colocação no mercado de 
títulos da dívida pública dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios deverão ser encaminhados 
ao Senado Federal por intermédió do Banco Central 
do Brasil, devidamente instruídos com a documenta
ção prevista nos incisos I a IX do art 13, devendo o 
parecer de que trat;;t ó inciso IX conter, também, in
formações sobre: 

(A Comissão de Assuntos Econômi
cos) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Pro
jeto será publicado e remetido à Comissão compé.. 
tente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna 

É lido o seguinte:. . '· 

REQUERIMENTO W 277, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro à respeitável Mesa do Senado Fede

ral, nos termos dos artigos 50, § 22, da Constituição 
Federal e 215 do Regimento Interno do Senado Fe
deral, sejam pr!l$tadas a esta casa, pelo Exri-1> Sr. 
Ministro das Comunicações, Dr. Sérgio Motta, às in
formações abaixo relacionadas; tendo ein vista a ex-. 
trema relevância do assunto para o Pafs, qtials se-
jam: ~. 

I - RelaÇão. nominal· e exau$tivá de t6daS as 
empresas que, em teriitório · brasileiro, · detenham. 
permissão, concessão é· iwtoriiação do Ministério 
das Comunicações para explorar serviÇOs dé teleco
muniCação e redioditusão, apontando, assim, as que 
já se encontram em efetiva operacionalização, como . 
também aquelas que, embora permissionárias, ·ou 
autorizadas, ainda não se encontram em pleno tun
cionàmentà· -' · · · · · · : · · · · · · · · · · · 

·u - R~ueiro, ainda, éonteriha a réteridá rela
ção, além do nominativo de tais empresas, os res-

pectivos Estados e Municípios em que, efetivamen
te, já operam, bem como aqueles nos quais o funcio
namento de empresas concessionárias, permissio
nárias ou autorizadas se apresenta em caráter vir
tual. 

III - As informações ora solicitadas, devem ser 
. atinentes às seguíntes modalidades de serviços, 
prestados pelas empresas acima tipificadas, nas ca
tegorias de Telecomunicação e Radiodifusão; 

a) Serviço Especial de Radiochamada, exce
. tuadas as modalidades internacional e nacional res
trita; 

b) Serviço Especial de Radiocharnada, modali
dade nacional restrita; 

c) Serviço Especial de Radiochameda, modali- · 
dade internacional; · 

d) Serviço Umitado de Radiocomunicação, 
com sistemas móveis (SME), faixas 460 MHZ e 800 
MHZ- (troncoliZado); 

e) Serviço de MMDS; 
f) Serviço de TV a Cabo (DISTV); 

· g) Serviço de Radiodifusão de Imagem em 
UHF e VHF, por concessão, autorização, permissão 
e qualquer outra mod;!lidade para a execução de 
serviços, inclusive, as temporáriàs para a Região 
Norte do País e canais ulllizados em UHF e VHF; 

. h) Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda 
Média-AMe Onda Curta (OC), FM e Onda Tropical-
(01)... .. 

·.. IV - Relação nominal das empresas que; em
bora não. permissionárias, concessionárias ou autori
zadas, exploram serviços de radiodifusão no Pais, 
contenda.indicação das Unidades Federativas e Mu
nicípios onde operam. 

Justificação 

As informações ora requeridas. são piePande
raQtes no que concerne ao conhecimento, pcir esta . 
Casa Legislativa, de como são distribuídas, no País, 
por região; por estados e municípios as permissões, 
autorizações e concessões. para a éJ(ploração dos 
serviços de telecomunicação e de radiodifusão: 
· . ·.·.·A· partir de tais dados; poder-se-á inferir quais 

os critériOs utilizados pela 'pàsta ministerial perliilen~ 
te para facultar às empresas do ramo ·o seu· funcio
namento e, o que é primorqií!l, a sua adequação às 
localidades (regiões, estados e municípios) em que 
operam; em se cónsiderando, ·nesse particular, fato
res, entre outros, tais como: contingente populacio
nal, tipilicidacle cte'dernaridiiS', modafldàde de servi-
ços operacionaliz.!lilas. ·; ·' • ·. · ·. · · . 

Conquanto:~Ei faça in'lf?9(1deráVEil'a importãncia 
da telecomunicação e da radiodifusão para o en-
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grandecimento cutturaf de um povo, também é· basi
lar que se estabeleçam de forma criteriosa, atenden
do aos quesitos qualidade e equitatividade por de
manda. 

Outrossim, pensa-se ser inaceitável que servi
ços radiodifusivos sejam explorados no País, sem a 
devida vénia e controle do Ministério das Comunica
ções, razão por que se toma imperativo que nos 
cientifiquemos de quantas e quais são, para estudo 
acurado de virtuais e necessárias providências a se-
rem tnmadas. . 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - Se
nador João Rocha. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O re
querimentn lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno. 

Sobre a mesa, cominicação que será lida pelo Sr. 
1" Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lida a seguinte: 

COMUNICAÇÃO 

Em 26 de março de 1996. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia que, de acordo com o disposto no art 72; § 2" , 
do Regimen!D Interno, a partir desta data integrarei a· 
bancada do Partido da Frente Uber<!J - PFL · · . 

Atenciosas saudações, Senador Bernardo Ca-
bral. · 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares1':.: O ex; 
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será fido pelo 
Sr. 1" Secretário em exercício Ney Suassuna. 

É lido o seguinte · · 

REQUERIMENTÓW-278 DE 1996 . 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. E~.; nos termos do art: 21 O d<i · 

Regimentn Interno da C~; a transcrição, dos Anais· 
do Senado, do discurso em·anexo, proferido pelo'Dr. · 
Jorgé Alberto RoiTieíro 'Júnior, por cicasião de ·sua 
posse no cargo de Desembargador do Tribunal· ·dà · 

-Justiça do Estado do Rio de. Janeiró, em sessão SO:. · 
Iene realizada rio dia 5 de oullbro dà.1995. · · 

Sala das Sessões, 26 de marÇo ·de 1996. - &.: · 
nadar Odacir Sóàr'es. · · '· · ·: ·.. · 

(A ,C'c/mi~ÚJiretora) ,~, · · · 

O SR. PRESIDENTE. (Odacir~S<Íares) ;_ De 
acordo com o art. 210, § 1"- do Regimento Interno, o 

requerimento será submetido ao exame da Comis
são Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO~ 279, DE 1996 

Senhor Presidente, 
. Nos termos regimentais, requeiro que não seja 

realizada Sessão do Senado no dia 4 de abril do 
corrente ano nem haja expediente em sua Secreta
ria. 

Safa das Sessões, 26 de março de 1996. - Se
nador Odacir Soares . 

. O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Apro
vado o requerimento, será cumplida a deliberação 
do Plenário. • 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em 
sessão anterior, foi lido o Requerimento n" 264, de 
1996, ·do Senador Ademir Andrade e outros Srs. Se
nadores, solicitando, nos termos regimentais, que o 
teflllO destinado aos oradores da Hora do Expedien
te da sessão deliberativa ordinária do dia 27 de mar
ço de 1996 seja dedicado a homenagear o jornal A 
PI'OVincia do Pará, de Belém-PA •. 

O requerimento-. deixou de ser votado naquela 
oportunidade, devido ao término do prazo regimental 
da sessão. 

Passa-se à votação do requerimento. 
. Os Srs. Senadores que o -aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. _ 
A Presidência comuniéá .aos, Srs. Sénadores 

que as insélições para a homenagem a que se rete
re o requenmento que acãba de ser aprovado-en
contram-se abertas a pa.rtir deste momento~ 

A Presidêricia deseja também acrescentar que 
o Presidente desta sessão fOi repórter de A Provln
cia do Pará em 1958. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Pre
sidência recebeu a Mensagem n" 139, de 1996 (n" 
243196 na origem), de .25 do corrente, pela qual o 
Senhor Presidente da HejJbbiicà; no5 termos do art. 
52, V, da Constituição Federal, solicita seja autotiza
da a contratação d& operação de crédito. externo no 
valor equivalente a até setenta e oito milhões de dó
lares norte-americanos, de principal, entre a Repú
blica Federativa do Brasil e o Banco rnterarnericano 
de Desenvolvimento-BID, destinada-ao'finariciamen
to, parcial, do Projeto· de Modeinização Tecnológica 
e de Fortalecimento das · Capacidades Gerencial, 
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Nonnativa ·e Operacional da Secretaria da Recéita ção rJO. 69, de 1995, que dispõe sobre as 
Federal. operações de crédito interno e externo dos 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ- Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
micos. e de suas respectivas autarquias, inclusive 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Pre- concessão de garantias, seus limites e con-
sidência convoca sessão deliberativa extraordinária dições de <!u!orização, e dá outras providên-
a realizar-se logo após esta sessão, co.m a seguinte cias, tendo 

ORDEM DO DIA Pareceres, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos Eco
nOmicos, Relator: Senador Ramez Tebet -1-

REQUERIMENTO N" 263, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
263, de 1996, dos Senadores Coutinho Jorge e Beni 
V eras, solicitando, nos termcs regimentais, a criação 
de uma Comissão T empofária, com a finalidade de 
acompanhar as propostas, teses e os procedimentos 
necessários à participação do Brasil na Conferência 
das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos 
- Habitat 2, que será realizada em Istambul, no pe
ríodo de 3 a 14 de junho de 1996. 

-2-
REQUERIMENTO N2 265, DE 1900 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
265, de 1996, do Senador José Eduardo Outra, soli
citando, nos termos regimentais, que sobre os Proje
tas de Lei do SenadQc n"s 79 e 80, de 1995, além da · 
comissão constante do despacho. inicial, seja ouvida, 
também a de Assuntos Econômicos, 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Pre
sidência comunica ao Plenário. que éancelou sessão 
conjunta convocada para amanhã, dia 27" do corren
te, às 19h, destinada à apreciação de vetos· presi-
denciais. · 

O SR. PRESIDEmE (Odacir Soares) - A Pre
sidência convoca . sessão conjunta . do Congresso 
Nacional a realizar-se terça-feira; dia ·9 de abril, às 
11 horas destinada à apreciação dos Projelos de Lei· · 
do Orçamento da União· e do. Plano Plurianual, no 
plenário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Esgota-
do o tempo destinado ao Expediente. ." ' . . · 

· Passa-se à"· • · · · 

... , . · · · O.Ri?I:M D() DI{:.:.:~:: . . 
. ,lte~ 1;'. . . . . . .. . 
· PROJETO DE RESOI:UÇÃO N2·17, DE 1996: 

(Em regime de urgênci~ nos ~rmos . 
... :. . do Requerimento nO 209, de 1, ~6) 

·. Votação, emtum.o único, doProjeto·de:. 
•· .. Resolução ffi!.t7,de 1996, de autoria doSe- · 

· tlado(Carios. Bezerra, .que altera a Resoltr 

- 1 ~ pronunciamento: favorável, nos 
termos de substitutivo que oferece; 

- 2" pronunciamento: pela aprovação 
parcial da emenda rJO. 2, acatando as duas 
primeiras alterações nela propostas e rejei
tando as duas últimas. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
ordinária deliberativa de 20 do corrente, quando teve 
sua discussão encerrada 

Em votação. 
Sobre a mesa. requerimentos que serro lidos pelo 

Sr. 1~ Secretário em exercicio, Senador Ney Suassuna 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 280, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos dos arta. 300, inciso XIII, e 311. 

item 4, .elo Regimento lritemo, requeiro preferência 
para votação do Substitutivo ao Projeto de. Resolu
ção.n" 17, de 1996. 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - Ra
mez\~t. .. ~ 

REQUERIMENTO NO- 281, De 1996 · 

Senhor Presidente, 
Nos· termoS do ar!. 311, alínea d, do Regimenlo · 

Interno, requeiro preferência para apreciação do 
Substitutivo (Emenda n" 1 )·, apresentado pelo Rela
tor, em Plenário, ao Projeto de Resolução rJO. 17, de 
19%; que altera a Resolução n" 69, de 1995, que 
dispõe sobre as operações. de crédito interno e ex
te"roo. dos Estados, do Distrito Federal, dos Municí
pi~ !!! dE;l suas reWecüva$ .aútarquiáS; iriclusive con- . 
cessão de garantias, seus limites e condições de au
torização, e dá outras proVidências. -

Sala das SEl55Ões, 26 de março de 1996. -
José Eduardo DU1ra. 

O SR. PRESIDENTE. (Odacir Soares).- Vota
ção do Requerimento n" 2!!0, de 1996. · 

Os Srs. Senadores· que o aprovam ~queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. "r:• 
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Fica prejUdicado o Requerimento ~ 281, de 

1996. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Passa

se à votação do substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o Pro

jeto e a emenda a ele apresentada, ressalvada _a 
parte da Emenda n" 2-PLEN, de parecer favorável. 

Votação da seguinte parte da Emenda n" 2, de 
Plenário, de parecer favorável: 

"VIl - Comprovação do cumprimento 
do disposto nos arts. 27, § 2"; art. 29, VI e 
VIl; art. 32, § 32; e art. 212 da Constituição 
Federal; e na Lei Complementar n" 82, de · 
27 de março de 1995, assim corno do pleno· 
exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição Federal. • 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
A parte aprovada será inserida no texto do 

substitutivo. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Pre

sidência deixa de submeter a alteração proposta 
pelo texto do inciso IX do art. 13, oonstante da 
Emenda n" 2-PLEN, de parecer fayorável, por ser 
idêntica ao texto do substitutivo já aprovado. A Co
missão Diretora para a redação do vencido para tur-
no suplementar. -

Sobre a mesa, parecer da Comissão Oiretora 
oferecendo a redação do vencido, qúe será lido pelo 
Sr. 1• Secretãrio em exercício, Sr. Senador Ney 
Suassuna · 

É lido o seguinte 

PARECER N" 138, DE 1996 
(Da_Comissão Diretora) 

.. 
Redaçao do vencido, para o tumo 

suplementar, ao Projeto de Resoluçao n"-
17;de 1996. 

A Comissão Oiretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, ao Projeto de 
Resolução n" 17, de 1996, que altera a Resolução n" 
69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe sobre 
as operações de crédito interno e externo dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas . 
respectivas autarquias, inclusive concessão de ga-

rantias, seus limites e condições de autorização, e 
. dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de março 
de 1996. -" Teotonio Vilela Filho, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator - Emandes Amorim - Odacir 
Soares. 

ANEXO AO PARECER N• 138, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1996 

Altera a Resoluçao n• 69, de 1995, 
do Senado Federal, que dispõe sobre as 
operações cíe crédito interno e externo 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu
niclpios e de suas respectiVas autar
quias, inclusive concessao de garantias, 
seus limites e condições de autorização, 
e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 O § 1 • do art. 11 da Resolução n• 69, de 

1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11 •.....•....••••••••••.•..••... -·········-······· 
§ 12 O saldo devedor das operações a 

que se refere este artigo não poderá exce
der, no exercício em que estiver sendo apu
rado, a doze por cento da Receita Líquida 
Real, definida no § 1• do art. 42. • 

Art 22 Os incisos VIl e IX do art. 13 da Resolu
ção n" 69, de 1995, passam a vigorar com as se
guin~ redações: 

"Art. 13 .......................... _ .. _,, ____ _ 
VIl - oomprovação do cumprimento do 

dísposfo nos arts. 27, § 2", art. 29, VI e VIl, 
art. 32, § 32, e art. 212 da Constituição Fe
deral, e na Lei Complementar n" 82, de 27 
de março de 1995, assim oomo do pleno 
exercício da oompetência tributária conferida 
pela Constituição Federal. 

IX- parecer conclusivo do Banco Cen
tral do Brasil quanto ao impacto monetário e 
cambial, ao endividamento interno e exter
no, à natureza financeira e à demonstração 
da obserYãncia dos limites estabelecidos 
nesta Resolução. • 

Art 32 É incluído o seguinte § 32 no art. 13 da 
ResoluÇão~ 69, de 1995: 

"Ar!. 13. . ...................... _____ ............... . 
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§ 32 Na ausência da certidão de que 
trata o parágrafo anterior, comprovada me
diante atestado de impossibilidade de certifi.. 
cação. emitida pelos referidos. _Tribunais . de 
COntas. a comprovaçã:> de que trata o inciso 
Vil será efetuada mediante declaração emitida 
pelo respectivo Chefe do Poder Executivo." 

Art. 4S' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Pre
sidência esclarece ao Plenário que poderão ser ofe
recidas emendas à proposição, atê o encerramento 
da discussão. 

Em discussão o substitutivo, em turno suple
mentar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 2: . 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n" 27, de 1996, do Senador Ademir 
Andrade, solicitando, nos termos regimen
tais, a convocação do Ministro de Estado da 
Fazenda. Pedro Malan, para prestar, peran
te o Plenário do Senado Federal, informaçõ
es sobre a aplicação de recursos públicos 

- no chamado Programa de Fortalecimento do 
Sistema Financeiro Nacional e sobrG a reite
·rada alegação da carência de recursos do 
T escuro Nacional para conceder reajuste ao 
Funcionalismo Público Federal em janeiro 
de 1996. 

Em votação o requerimento. 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce

do a palavra-ao nobre Senador. S. Exª dispõe de 
cinco minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dirijo-me espe
cialmente ao Líder do Governo, Senador Elcio Alva
res, ao Líder do PMDB e ao do PFL, no sentidode 
que aprovem o requerimento que estamos apresen
tando, para que o Ministro Pedro Malan venha ao 
Plenário do Senado Federal para trazer a nós, Sena
dores da República, uma série de_ esclarecimentos 

sobre a questão do Proer, sobre as dificuldades do 
Governo Federal em conceder aumento ao Funcio
nalismo Público e sobre os fatos novos que loda a 
imprensa noticiou durante esse final de semana - no 
caso, a notícia de que o BNDES, mesmo já sabendo 
da situação de extrema dificuldade do Banco Nacio
nal, emprestou-lhe, no ano passado, R$68 milhões. 

Além disso, todos os jornais de hoje noticiam 
. que o Governo prepara uma nova medida para so
correr os bancos de uma maneila geral, inde: 
pendentemente de estarem ou não em condições de 
falência Há também a decisão do Presidente da 
Caixa Econômica Federal, no sentido de, à seme
lhança do que fez o Presidente do Banco do Brasil, . 
incentivar a demissão dos funcionári.os público.s da
quela instituição - a chamada demissão incentivada 
São, portanto, inúmeras questôes. que ·precisamos 
conhecer. 

Por último - e, neste ponto, ressalto a importân
cia da aprovação do meu requerimento -. já existe 
nesta Casa um requerimento aprovado, de iniciativa 
do Senador Antonio Carlos Valadares, convocando 
o Ministro Pedro Malan para dar explicações a res
peito das demissões dos funcionários do _Banco do 
Brasil, inclusive as demissões incentivadas. 

De qualquer fonna, eu apelaria ao Senador El
cio Alvares para que aprove o requerimento, porque 
já estã aprovada a vinda do Ministro Pedro Malan ao 
Plenário do Senado Federal. Aprovado esse requeri
mento, o Ministro, uma vez estando aqui, porque já 
foi convocado para vir, poderia nos esclarecer não 
apenas sobre as questões que motivaram o requeri
mento de convocação do Senador Antonio Carlos 
Valadares, mas também sobre as que estamos colo
cando neste requerimento, Dessa forma, de uma 
única vez, em uma única sessão, o Ministro Pedro 
Malan poderia responder a todos nós sobre aquilo 
que o País inteiro deseja conhecer e esclarecer. 

Assim, apelo aos Srs. Senadores para que vo
tem a favor desse requerimento, para que possamos 
tirar as nossas dúvidas com o Ministro Pedro Malan. 
Repetindo, para tomar bem claro, na verdade, o Mi
nistro já virá para aqui. A única coisa é acrescentar 
ao requerimento anterior os temas do nosso presen
te requerimento. 
· Muito obrigado. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce-
do a palavra ao nobre Senador. · 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. f'ara enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
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sidente, Sr"s e Srs. Senadores, ouvimos, com· toda 
atenção, as ponderações do Senador Ademir Andra
de a respeito do Requerimento n" 27, que tem como 
objetivo a convocação do Ministro Pedro Malan, 
para prestar, perante o Plenário do Senado Federal, 
informações sobre a aplicação de recursos públicos 
do chamado Programa de Fortalecimento do Siste
ma Financeiro Nacional e sobre a reiterada alegação 
da carência de recursos do Tesouro Nacional para 
conceder reajuste ao Funcionalismo Público Federal 
em janeiro de 1996. 

Como Líder do Governo, e caminhando em 
sentido contrário, gostaria de prestar alguns esclare
cimentos que julgo da maior importância 

Reiterei aqui, por ocasião da discussão da CPI 
dos Bancos, que o Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso não tem dúvida alguma em escla
recer todos os pontos controvertidos que o Senado 
venha a levantar, principalmente no que se refere à s~ 
tuação do sistema bancário nacional e da área econõ
mica e fiO processo que envolve o Banco.Nacional. 

Hoje pela manhã, conversando com o Senador 
Romeu Tuma, tive oportunidade de receber já os pri
meiros esclarecimentos que julgo da maior importân
cia. O Banco Central deu prosseguimento às pala
vras do Ministro Pedro Malan, que nos prometeu so
lenemente, há cerca de 20 dias, que, tão logo se ob
tenham alguns resultados do inquérito do Banco 
Central, essa matéria seria remetida ao Ministério 
Público. O Senador Romeu Tuma, q~e deverá fazer 
um pronunciamento a esta Casa, teve oportunidade 
de constatar que cinco Procuradores já trabalham 
nessa matéria, atendendo exatamente às repre
sentações formuladas Pelo Banco Central. 

No caso em espécie do Ministro Pedro Malan, 
somos contrários por quê? Porque, neste instante, 
tive opor!uJlidade de conversar com o Senador Gil
berto Miranda, Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que tem recebido todo o nosso apoio. 
Hoje funcionários do Banco Central prestaram escla
recimentos. Já há uma convocação, com anuência 
do Ministro Pedro .Malan, para comparecer, em data 
de 1 O ou 11 de abril, perante o plenário da Comis
são de Assuntos Econômicos, a nossa comissão 
competente, para prestar esclarecimento amplos, in-

- clusive envolvendo essas duas matérias. 

Dessa forma, Sr. Presidente, o Governo adota 
essa posição apenas para racionalizar o processo 
de esclarecimento. E como temos reiterado, perma
nentemente, que a Comissão de Assun<os Econômi
cos é o nosso grande plenário, o nosso grande foro 
para debates dessa ordem, acho que seria despi-

cienda a votação desse requerimento, porque a ma
téria, toda ela, será atendida na vinda do Ministro 
Pedro Malan, prevista para 1 O ou 11 de abril, confor
me pude depreender de minha conversa com o Se
nador Gilberto Miranda. 

Solicito, portanto, aos Líderes, aos companhei
ros de Senado, que não dêem o seu apoio ac reque
rimento, não pelo fato de ser um requerimento do 
Senador Ademir Andrade, mas porque, na verdade, 
essa matéria está contida, toda ela, na convocação 
já aprovada perante a Comissão de Assuntos Eco
nõmicos. E não tenho dúvida alguma de que o Mi
nistro Pedro Malan, a exemplo do que tem ocorrido 
aqui com a vinda de autoridades da área econômica, 
irá prestar todos os esclarecimentos necessários 
para que não perdurem dúvidas dos Srs. Senadores 
em relação a esses dois pontos que estão sendo ar
güidos na petição do Senador Ademir Andrade. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao nobre Senador. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, falando pela 
liderança do PMDB, peço que os Srs. Senadores do 
PMDB votem contra a vinda do Ministro Pedro Ma
lan, porque S. Ex~. ao ser convidado para compare
cer à Comissão de Assuntos Econômicos, já avisou 
que lá estará no dia 1 O de abril. 

O Senador Ademir Andrade faz parte da Co
missão, é titular, e a Presidência abrirá todo espaço 
para que S. Exª possa encaminhar toda e qualquer 
pergunta ao Ministro Pedro Malan. 

O SR. EDISON LOBÃO -·sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao nobre Senador. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, em princípio, o PFL 
é favorável a todas as convocações de ministros, 
para esclarecimentos de fatos dessa natureza. To
davia, no q!Je diz respeito a essa cc;mvçx:ação feita 
pelo eminente Senador Ademir Andrade, a Uderan
ça do PFL recomenda o voto contrário, pelas razões 
expostas pelo Senador Elcio Alvares. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra.para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra, para encaminhar a votação, ao Líder 
do PTB, Senador Valmir Campelo. 
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O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para en- O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Conce-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. do a palavra ao Senador Ademir Andrade, para um 
Presidente, da mesma maneira, tendo em vista que, esclarecimento. 
no próximo dia 1 O, S. Ex• o Sr. Ministro da Fazenda, O SR. AD EMIR ANDRADE (PSB-PA. Para um 
Pedro Malan, já estará vindo à Comissão de Assun- esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
tos Económicos, e como eui particularmente, não dente, gostaria de saber se o Ministro Pedro Malan 
vejo a necessidade da presença de S, Ex• em plená- virá a este plenário do Senado ou não, em função do 
rio, o PTB encaminha contrariamente ao requeri- requerimento já aprovado do Senador Antonio Car-
mento de convocação. los Valadares. O que estou querendo, com a aprova-

O SR. ESPERIDIÃO AMIN _ Sr. Presidente, ção deste requerimento, é acrescentar ao questiona-
peço a palavra para encaminhar a votação. menta os temas colocados no meu requerimento, 

que aliás foi feito há bastante tempo e só agora en-
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce- traem pauta para votação. 

do a palavra ao nobre Senador. Gostaria que a Mesa esclarecesse se o Minis-
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en- tro virá ou não, porque já há um requerimento apre-

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. vado nesse sentido. Pelo que sei, segundo a Consti-
Presidente, antes de encaminhar a votação, quero tuição e o Regimento Interno desta Casa, ele terá 
fazer a última ponderação, muito respeitosa, ao Se- que vir. É do meu conhecimento que o Presidente 
nadar Adem ir Andrade. Penso que a Casa atua, aci- José Samey, há dias atrás, informou ao Senador 
ma de tudo, buscando o bom senso, que deveria ser Antonio Carlos Valadares que reiteraria a exigência 
sempre o ponto de encontro para o consenso. Se S. da presença do Ministro Pedro Malan neste Senado 
Ex• tem perguntas a fazer ao Ministro, eu também Federal. 
ten~o. O Brasil tem curiosidades sérias a satisfazer ~ Ora, com a aprovação do meu requerimento, a 
junto ao Ministro da Fazenda única coisa que acrescenta é que ele vai tratar de 

Considero o requerimento de S. E~ a busca outros aSsuntos além dos apresentados pelo Sena-
da satisfação de uma necessidade, repito, que é o dor Antonio Carlos Valadares. De forma que enten-
esclarecimento de assuntos importantes. Não vejo, do ser extremamente importante que S. E~ venha a 
contudo, muita consistência em se aprovar aqui o esta Casa, não se limitando apenas a dar o seu de-
comparecimento do Ministro ao plenário, já tendo poimento na Comissão de Assuntos Económicos. 
uma data aprazada para a Comissilo de Assuntos Eu gostaria de indagar a V. Ex• e questionar as 
Económicos. - _ Uderanças do PMDB, do PFL e do PSDB sobre 

De forma que respeito a decisão do Senador essa questão. Porque, pelo que sei, ele terá que vir 
Ademir Andrade, porque S. Ex• pode decidir o que de qualquer forma. Então, o que custa acrescer às 
quiser, mas, se S. Ex• mantiver o requerimento, o perguntas essas que estão colocadas agora no nos-
encaminhamento do PPB é no sentido contrário à so requerimento? 
sua aprovação. De forma que mantenho o meu requerimento. 

O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, O SR. VILSON KLEINOBING - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Para O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce-
encaminhar ~votação, concedo a palavra ao Sena- do a palavra. para encaminhar a votação, ao Sena-
dor Sérgio Machado, Líder do PSDB. dor Vilson Kleinübing. 

O SR.. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para O SR. VILSON KLEINüBING (PFL-SC. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden-
te, Sr's e Sr. Senadores, a posição do PSDB tam- te, pedi a palavra para responder ao esclarecimento 
bém é contrária à convocação, tendo em vista que ~ solicitado pelo Senador Ademir Andrade. 
teremos oportunidade de questionar o Sr. Ministro, O requerimento do Senador Antônio Carlos Va-
na Comissão de Assuntos Económicos. Razão pela ladares era sobre o assunto "demissões no Banco 
qual, reitero o apelo feito pelo Senador Esperidião do Brasil", matéria já vencida, da qual fl.i, inclusive, 
Amin ao Senador Ademir Andrade, no sentido de re- interlocutor do Ministério da Fazenda junto ao Sena-
tirar o seu requerimento. dor Antônio Carlos Valadares, para que se desistis-

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, se dessa convocação. E até verbalmente havíamos 
peço a palavra para um esclarecimento. decidido, juntamente com o Senador Antônio Carlos 
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Valadares, evidentemente, não usar dessa prerroga
tiva, até porque o Ministro também está convocado 
para o dia 11. E a mesma colocação que está sendo 
feita ao Senador Ademir Andrade estaria sendo feita 
ao Senador Antonio Carlos Valadares para que as 
perguntas de matéria já vencida fossem feitas na 
Comissão de Assuntos Económicos, . no dia 1 O, 
quando o Ministro estará aqui, já convocado pela 
Comissão. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota, 
ção. 

O·SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. Ex• 
tem a palavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, o Ministro Pedro Malan foi convoca
do pelo Senado Federal para prestar, no ano passa
do, no mês de julho, durante o recesso, esclareci
mentos sobre as demissões no Banco do Brasil. 

Fizemos, então, no mês de novembro, antes 
do encerramento do periodo legislativo do ano pas
sado, uma reclamação. E o Líder do Governo, o Se
nador Elcio Alvares, prometeu que iria entrar em en
tendimento com o Ministro da Fazenda para que S. 
Ex• avaliasse uma data melhor para o seu compare
cimento, tendo em vista que o Ministro, ao invés de 
marcar a data de sua vinda ao Senado, apenas en
caminhou um ofício, dizendo que estava pronto a 
comparecer na Comissão de Assuntos Económicos 
e lá poderia prestar todas as informações necessá
rias. 

Foi daí que nasceu a minha reclamação, uma 
vez que o Ministro, Dr. Pedro Malan, não teve aten-
ção para com o Plenário. · 

Quanto ao entendimento mantido pelo Vice-Lí
der do Governo comigo, eu disse a ele que de ma
neira nenhuma poderia retirar o requerimento, mas 
que, de fato, o-assunto já estava vencido, tendo em 
vista que as demissões ocorreram no ano passado. 

Ocorre que. hoje entra um-requerimento de 
convocação do Miilistro da Fazendo, de autoria do 
Líder do meu Partido, o Senador Ademir Andrade, a 
quem apóio de forma integral e incondicional, dado 
que a pretensão de S. Exª é baseada no Regimento 
Interno. 

De modo, Sr. Presidente, que, efetivamente, o 
Vice-Líder do Governo, que é um homem cumpridor 
da sua tarefa, me procurou solicitando que eu reti
rasse o meu pedido. E não o fiz oficialmente. 

Mas peço, então, desculpas ao nosso Senador 
Vilson Kleinübing, dizendo-lhe que, tendo em vista 

que o Líder do meu Partido fez um pedido para que 
o Ministro viesse aqui ao Plenário, votarei com o re
querimento do Senador, requisitando ·a vinda do Mi
nistro da Fazenda ao Plenário. E não posso, de ma
neira nenhuma, retirar oficialmente um pedido que já 
foi aprovado pelo Plenário da Casa. 

O SR. SEBAsTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra a V. Ex•. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA {PDT-ÂM. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sri\s e Srs. Senadores, o PDT encaminha favora
velmente à votação deste requerimento que, além 
de requerer a presença do Ministro Malan para falar 
sobre a utilização de recursos públicos no Proer, so
licita também explicações sobre o reajuste dos seNi
dores públicos federais. Esse é o assunto do mo
mento, e ·a Governo Federal ainda deve uma expli
cação a respeito da não concessão de reajuste aos 
seNidores da União, reajuste esse devido a partir de 
1Q de janeiro de 1996. Então, nós do PDT apoiamos 
integralmente a convocação do Ministro Pedro Ma
lan. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra a V. Ex•. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sri\s e Srs. Senadores, o Partido dos Trabalhado-

. res apóia o requerimento do Senador Ademir Andra
de, e nos preocupa a argumentação levantada pela 
Liderança do Governo, que inclusive o compara com 
o requerimento do Senador Antônio Carlos Valada
res. 

Ora, o Ministro já está convocado para compa
recer ao plenário do Senado. Já foi aprovado o re
querimento, portanto não cabe sua retirada Daqui a 
pouco aprovaremos todos os requerimentos de con
vocação, os Ministros não comparecem e ublizare
mos, para não insistir na sua presença, o argumento 
de que já é um fato consumado o motivo da convo
cação. Posteriormente, aprova-se a Medida Provisó
ria do Proer; passa a ser um fato consumado; e, aí, 
utilizacse da argumentação de que S. Ex'!- não pode 
vir .por tratar-se de um fato consumado. 

Entendemos que agindo assil)'l estaremos trac 
balhando contra a função fiscalizadora do Senado 
da República · 

Por isso, levando em consideração que o Mi
nistro já está éonvocado a comparecer ao plenário 
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desta Casa - inclusive registrando que o objetivo do O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Como 
requerimento do Senador Antônio Carlos Valadares vota o Líder do PTB, Senador Valmir Campelo? 
pode se tornar atual nos próximos dias, já que o O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Gosta-
Banco do Brasil já estã falando em novo programa ria de lembrar que nossa orientação é no sentido de 
de demissões -, com o adenda do Senador Ademir que se vote "não". 
Andrade, não vemos por que rejeitar o requerimento O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Como 
de convocação do Ministro; até porql!e a argumenta- vota a Líder do PDT; Senadora Júnia Marise? 
ção que o Governo fez de sepultar a CPI é no senti- A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG.) -Sr. Presi-
do de que todos os esclarecimentos seriam dados à dente, a orientação é no sentido de que a nossa 
Casa Bancada vote favoravelmente à aprovação do re-

Portanto, o Partido dos Trabalhadores vota ta- querimento de convocação do Ministro Pedro Malan, 
voravelmente ao requerimento do Senador Ademir por entender que é da maior importância que S. Exª 
Andrade. venha a esta Casa para prestar esclarecimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Encer- O SR: PRESIDENTE (Odacir Soares) - Como 
rado o encaminhamento. vota o Líder do PSDB, Senador Sérgio Machado? 

Em votação o requerimento. O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Presidente, o PSDB recomenda o voto "não". 

permanecer sentados. (Pausa) O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Como 
Rejeitado 0 requerimento. vota o Líder do PT, Senador José Eduardo Outra? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - ·· 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, Pelos argumentos já apresentados, 0 PT vota "sim". 

peço verificação de quorum, com o apoiamenlo dos O SR. PRESIDENTE (Odacir Scares) - Como 
Srs. Senadores Eduardo Suplicy, Antônio Carlos V a- vota 0 Líder do PPB, Senador Epitacio Cafeteira? 
lactares e José Eduardo Outra. O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -Sr. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sr% e Presidente, conforme jã declarou o Presidente do 
Srs. Senadores, queiram ocupar os seus lugares nosso Partido, Senador Esperidião Amin, como o Mi-
para a verificação de quorum solicitada pel~ nobre nistro virá à Comissão de Assuntos Econõmicos, 
Senador Ademir Andrade. (Pausa) não vemos motivo para convocâ-lo ao plenário. Por 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que esta razão, recomendamos a nossa Bancada o voto 
não registraram ainda o seu comparecimento que o "não": 
façam, para ser liberado o computadc5r de votação. o SR. PRESIDENTE (Odacir Scanes) - Como 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Pre- · vota o Líder do PFL, Senador Edison Lobão? 
sidência solicita aos Srs. Senadores qU? registrem 0 SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) _ sr. Presi-
~d~~resença para que possa ser liberado o compu- dente, 0 PFL recomenda 0 voto "não". 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Como 
se encontram em seus gabinetes que compareçam vota o líder do PSB, Senador Ademir Andrade, au-
ao plenário para votação de requerimento de verifi- tor do requerimento? 
cação de quorum. O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) - Evi-

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu- dentemente o voto é "sim", Sr. Presidente. 
pem os seus .lugares. O SR. PRESIDENTE (Odacir SoaresÍ -A Mesa 

Os Srs, .. Senadones já podem votar. solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu-
A Presidência esclarece que o voto "sim" apre- gares. 

va o requerimento e o voto "não" rejeita o requeri- Os Srs. Senadores já podem votar. Se apre-
menta. vam o requerimento, o valo é "sim"; se o rejeitam, o 

Como vota o líder do Governo, Senador Elcio voto é "não". (Pausa.) 
Alvares? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presi
dente, desejo reiterar o apelo que fiz aqui, com o 
apoio dos demais Líderes que apóiam o Governo; 
solicitando aos nossos colegas que votem "não", de 
acordo com as razões que já tive oportunidade de 
expender. 

(Procede-se à votação) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - An1ônio Carlos Valadares -

Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - José Dl.llra -
Júnia Marlse - Pedro Simon - Renan Calheiros
Roberto Requião - Sebastião Rocha 
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ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: • ~- O SR, PRESIDENTE (Odacir Soares) -.O ·voto 
Onofre Quinan. .dà v ... l;xB.serà.r'e9istrado. . . . 
VOTAM NÃO OS SRS. St:NADORES: . . . .. O ~R; PRESIDENTF (0d~;, 3oares) -Item 4: ' 
Antonio Carlos Magalhães - Artur da Távola - Votação, em turno. único, do Requeri-

BeiJo Parga - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - men!O ,o. 131, de 1996, do Senaeor Wal-
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Malda- ' deck Omelas, solicitando, nos terrncs regi-
ner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares • mentais, tramitação conjunta dos Projetos 
- Emília Fernandes- Epitácio Cafeteira- Esperidião -de Lei do Senado n"s 311 e 326, de 1995, e 
Amin- Flaviano Melo- Freitas Neto - Geraldo Melo Projeto de Lei da Câmara n" 141, de 1993, 
- Gerson Camata - Gilberto· Miranda - Hugo Napo- por tmtarem de matérias que versam o mas-
leão - lris Rezende :.. Jader Barbalho - Jefferson mo assünto. 
Peres- JoãciFrançâ-' João Roeha '- Joel de Hollan- Votação do requerimento, em turno 
da - Josaphat Marinho '- José Agripino - José Arru- único. 
da - José Bianco - José Fogaça '- José lgnácio - / · Os Sm: Senadores que o aprovam queiram 
Levy Dias- Lucídio Portella .- Lúcio Alcântara- Lú- permanecer sentados. (Pausa) 
dio Coelho - Luiz Alberto - Manuce· Pinto - Mauro .. · . A~rovado. , 
Miranda - Ney Suassunà - Osmar Dias - Rarnei . ··--:·:as· .Projetas de Lei do Senado n"s 311 e 326, 
Tebet- Romero Jucá- Romeu Turna- Sérgio Ma- de 1995; e o Projeto de Lei da Câmara nO- 141, de 
chado- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing. · i 993, passam a tramitar em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Vota- As matérias vão ao exame das Comissões de 
ram SIM 1 O Srs. Senadores; e NÃO 47. Cônstituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Se-

Houve 01 abstenção. ciais.. . 
Total: 58 votos. O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 5: 
O requerimento foi rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

• O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n" 114, de 1996, do Senador Lúcio 
Alcântara; solicitando, nos termos regimen
tais, que sobre o Projeto de Lei do Senado 
nO- 306, de . 1995, de autoria da Senadora 
Marina Silva; que dispõe sobre os instru
mentos de controle do acesso aos recursos 
gen~ticos do Pafs e dá outras providências, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial, seja ouvida, também, a de Educação. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, peço para registrar meu voto n~ votação an-
terior. . · 

O SR. PRE.SIDENTE (Odacir Soares) - O voto 
de V. ~ será registrado. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

penmanecer sentados. (Pausa) · · · 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado· ·,o. 30(), àe 1995, 

vai também à Comissão de Edueação P91" rEiqUflr].,. 
mento do Senador Lúcio Alcântara .;. · · 

. O SR. TEOTONIO VILELA FILHO - Sr. Presi- . 
dente, queira registrar, por "favor, m9u voto •não•. fi_a . 
votação anterior. . · . . '.~-.. . ~''" ~ :-.. 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara no. 244, de 1993 (nO- 2.461/89, na 
Casa de origem), que altera os arts. 178 e 
191 do Código de Processo Civil, tendo , 

Parecer sob .,o. 45, de 1996, da Comis-
são 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

Em discussão o Substitutivo, em tu_!"llo suple-
mentar. . _ ... 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da clscussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Eiléerrada a discussão, sem apresentação. de 
einEmdas, ·o Substitutivo é dado como de!inilivamen

. te· adotado, nós termos do art. 284 do Regimento ln-
temo. · 

,,. A màtéria volta à Câmara dos Deputados. 

. ·. : E .o seguinte o substitutivo aprovado: 

· SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 
· •.. · .. ·. D:E LEI DA CÂMARA fi!". 244, DE 1993 · 

. . .. Altera os arts. 178 e 191 do Código 
· ~!"~Civil. . . . 

· · · O Corrgresro Nacional deereta: . = _ 
- ... ··:.· -:~ .. 
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Art. 12 Os arts. 178 e 191 do Código de Pro

cesso Civil passam a vigorar com a seguinte reda
ção: 

Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei 
ou pelo juiz, é cóntinuo e, ressalvado o dis
posto no art. 191, não se interrompe nem se 
suspende nos feriados. 

Art. 191. Os prazos, de modo geral, 
para dizer nos autos. iguais ou inferiores a 
um qüinqüídio, se suspendem nos dias em 
que não houver expediente forense (art. 
180). 

Parágrafo único. Tais prazos serão 
corrtedos em dobro para os litisconsortes 
que não tiverem o mesmo ·procurador nos 
autos. 

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. -

Art. 30- Revogam-se as d_i~sições _em contrá
rio. -

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Cãmara no 96, de 1992 (~ 79/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que modifica o valor da 
pensão especial de que trata o art. 1 "- da Lei 
~ 7.099, de 13 de junho de 1983, e dá ou
tras providências, tendo 

Parecer, sob n2901, d.e 1995, da Co
missão de 

- Assuntos Sociais, favorável ao Pro
jeto com emenda f12.1-CAS, de redação, que 
apresenta. 

Solicito ao Senador Ney Suassuna que assu-
ma a posição de 1"- Secretário. · · · 

O SR. GILVAM BORGES - Sr. Presidente, 
gostaria de registrar o meu voto "não", acompanhan-
do o meu Líder, Senador Jader Barbalho. · 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares} - O voto 
de V. Ex• já está registrado. 

Sobre a ·mesa. requerimento que será fido pelo· 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suas-· 
suna 

é lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 282, DE 1996 

Senhor Presidente; 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de f12. 96, de 1992, afim de ser feita diligência, con
forme justificativa abaixo 

Justificaçao 

No momento, ainda não estamos discutindo o 
mérito da propositura Nosso propósito em requerer 
adiamento de discussão, se prende à necessidade 
de serem realizadas diligências, objetivando garantir 
uma decisão mais .acertada por . parte desta Casa, 
quanto a aprovação de concessão de pensão espe
cial. No inicio oeste ano, 04 de janeiro de 1996, foi 
transformada em ordem jurídica a pensão ·especial 
concedida por este Senado, a senhora Lúcia de Oli
veira Menezes, tetraneta de Joaquim José da Silva 
Xavier, decisão que não pode ser executada pela 
Receita Federal, uma vez que a beneficiada já per
cebia outra pensão oriunda da mesma fonte finan
ceira, tendo esta que optar pela de maior valor. As
sim, entendemos que a mesa deveria levantar infor
mações neste sentido com relação ao beneficiado 
proposto, Dom Newton de Almeida Batista, conse
qüentemente, com relação a qualquer cidadão ou ci-

- dadã para qual seja proposto este tipo de benefício, 
evitando que fato não se repita 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em vo
tação. · 

Os Srs. Senadores o aprovam queiram Jlerma-
necer sentados. (Pausa) • 

Aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia para cumpri

mento da diligência solicitada e aprovada pelo Ple-
nário. · 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Cãmara f12. 102, de 1992 (f12. 
1.289/91, na Casa de origem), que amplia, · 
para o estrangeiro em situação ilegal no ter
ritório nacional, o prazo para requerer regis
tro provisório, tendo 

Parecer sob f12. 32, de 1996, da Comis-
são 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável, nos termos de substitutivo 
que oferece. · 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão, em conjunto, do Projeto 
e do Substitutivo, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. .1 ;. 

Passa-se l\, votação do Substitutivo, que tem 
preferência regimental. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o Substitutivo, fica prejudicado o Pro

jeto. 
A matéria vai à Comissão Diretbra, a fim de re

digi r o vencido para o turno suplementar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

SUBSTITUTIVO DO SENADO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 1 02, DE 1992 

(nO 1.289191, na casa de origem) 

Amplia, para o estrangeiro em situa
ção ilegal no território nacional, o prazo 
para requerer registro provisório. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Poderá ser regularizada a estada de es

trangeiro·que, tendo ingressado legalmente no terri
tório nacional, nele tenha residência permanente e 
esteja em situação imigratória irregular, na data de 
pu61icação desta lei, e satisfaça os requisitos nela 
estabelecidos. · 

§ 12 Considera-se estrangeiro com residência 
permanente no território nacional aquele que dele 
não se tenha ausentado nos últimos dois anos por 
prazo superior a noventa dias ininterruptas ou cento 
e oitenta dias intercalados. 

§ 22 Considera-se estrangeiro em situação imõ-
gratória irregular aquele que: ' 

I- tenha excedido o prazo legal de estada; 
11 - tenha feito sucessivas viagens internacio

nais objetivando o visto consular, permanecendo em 
situação regular; ou 

III - esteja em situação regular por intermédio 
de prorrogações sucessivas do prazo de estada não 
superiores a dois anos, ou de concessão de asilo. 

Art. 22 O estrangeiro de que trata o artigo ante
rior poderá requerer registro provisório desde que: 

I - comprove sua estada no Brasil por pelo me
nos cinco anos imediatamente anteriores à data de 
publicação desta lei; 

11 - comprove a ausência de antecedentes cri-
minais; ~ 

III - apresente requerimento à Polícia Federal 
em até cento e vinte dias a contar da data de publi
cação desta Lei; 

IV - comprove o pagamento d.a taxa a que se 
refere o art. 6" · · 

§ 12 Para os fins deste artigo, fica instituído na 
Polícia Federal o Registro Provisório de Estrangei- . 
ros. 

§ 22 O registro provisório de que trata este arti
go implicará a concessão de uma cédula de identi
dade e assegurará ao beneficiário os mesmos direi
tos e deveres do estrangeiro portador de visto per
manente, previsto no art. 16 da Lei n" 6.815, de 19 
de agosto de 1980, alterada pela Lei n" 6.964, de 9 
de dezembro de 1981. 

§ 3"- A comprovação do preenchimento do req
uisito do inciso 11 deste artigo poderá ser feita me
diante declaração subscrita pelo próprio estrangeiro 
em que afirme não possuir antecedentes criminais. · 

Art. 3"- O requerimento do pedido de registro 
provisório será apresentado em formulário próprio e 
dirigido ao órgão do Departamento de Polícia Fede-. 
ral mais próximo do dorriicílio do interessado, instruí
do com: 

I - comprovante do preenchimento dos requisi-
tos do art. 2•; 

11 - duas falos 3X4; 
III - apenas um dos seguintes documentos: 
a) cópia autêntica do passaporte ou documenlo 

equivalente; 
b) certidão fornecida pela representação diplo

mática ou consular do país de que seja nacional o 
estrangeiro, atestando sua nacionalidade; 

c) certidão do registro de nascimenlo ou de ca
samento; 

d) qualquer outro documento idõneo que per
mita à Administração conferir os dados de qualifica
ção do estrangeiro. 

Art. 40 O registro provisório e a cédula de iden
tidade de que trata o art. 22 terão prazo de validade 
de dois anos. 

Art. 50 Nos noventa dias anteriores ao término 
do prazo de validade do registro provisório, o estran
geiro poderá requerer permanência ao Ministério da 
Justiça, desde que comprove: 

I - ser detentor da cédula de identidade expe
dida em conseqüência do registro provisório; 

11 - o exercício, durante o prazo de validade do 
registro provisório, de ocupação que lhe peirilita pro
ver a subsistência própria e de seus dependentes; 

III - ausência de débitos federais fiscais e de 
antecedentes criminais; 

IV - não ter sé. ausentado do País por prazo 
superior ao estabelecido no § 12 do art. 1• 

§ 1• A comprovação do preenchimento dos 
requisitos do inciso III deste artigo poderá ser feita 
mediante declaração subscrita pelo próprio interes
sado. · 

§ 22 Com a concessão da permanência, deverá 
o estrangeiro providenciar o registro definitivo de 



00454 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

que trata o art 30 da Lei n" 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, na redação dada pela Lei nº 6.964, de 9 de 
dezembro de 1981. 

Art 6"- Para requerer o registro provisório o es
trangeiro deverá pagar taxa de valor correspondente 
à taxa para pedido de permanência, instituída ,ela 
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, na redação 
dada pela Lei nº 6.964, de 9 de dezembro de 1981. 

Parágrafo único. Para o pedido da permanên
cia de que trata o art 5"-, exigir-se'á o pagamento da 
taxa a que se-refere este artigo. 

Art 70 Constitui crime fazer deClaração falsa 
em processo de obtenção de registro. provisório ou 
de permanência 

Pena: reclusão de um a cineo anos e, se o in
frator for estrangeiro, expulsão. 

Art 8º Comprovada . a falsidade de qualquer 
documento anexado -aos processos de que cuida 
esta Lei, serão cancelados o registro e a concessão 
da permanência 

Art 8º O Poder Executivo, no prazo de trinte 
dias contado da publicação desta Lei, expedirá nor
mas para a sua fiel execução, inclusive instituindo 
modelos do requerimento de registro provisório e da 
cédula de identidade provisória e dando adequada 
publicidade à regularização da estada do estrangeiro 
em situação irregular. 

Art 1 O. Esta Lei entra em vigor na data de sua· 
publicação. 

Art 11. Revogam-se as disposic;,:ões em contrá
rio. -

C) SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Cãmara n" 58, de 1993 (nº 963/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o re
conhecimento das Provas de Rodeios e da 
Profissão de Peão de Rodeios, tendo 

Parecer sob n" 902. de 1995, da Co
missão de 

- Assuntos Sociais, favorável ao Pro
jeto, ~m emenda n" 1-CAS, gue apresenta. 

Ao projeiõ não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno. 

Discussão, em conjunto, do projeto e da Emen
da nº 1 da Comissão de Assuntos Sociais, em turno 
único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

. Em votação o projeto, sem prejuízo da Emen
da· 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitado. 
O projeto vai ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
A matéria vai ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA N" 58, DE 1993 
(N" 963/91, na casa-de origem) 

Dispõe sobre o reconhecimento das 
provas de Rodeios e da Profissao de 
Peão de Rodeios. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 As provas de rodeios são permitidas em 

todo o território nacional, respeitadas as posturas 
municipais e as exigências das autoridades respon
sáveis pela segurança pública 

Parágrafo único. para efeito do disposto no ca
put deste artigo, entendem-se por provas de rodeios 
as montarias em bovinos e eqüinos, as vaquejadas, 
e provas de laço, promovidas por entidades públicas 
ou privadas. . · 

Art 22 É reconhecida, para todos os efeitos le-
gais a profissão de Peão de Rodeios. . 

Parágrafo único. Considera-se Peão de Ro
deios. o profissional cuja atividade consiste em parti
cipações em provas de destreza no dorso de ani
mais eqüinos ou bovinos, em torneios patrocinados 
por entidades públicas ou privadas. 

Art 32 O menor de 18 (dezoito) anos de idade 
somente poderá exercer a profissão de que trata 
esta lei, se contando mais de 16 anos, tiver prévio e 
expresso consentimento do seu representante legal. 

Art 42 Os contratos de trabalho, individuais ou 
coletivos, estipularão, conforme usos e costumes de 
cada região, o início e o término normal da jornada 
qe trabalho, que não poderá exceder de 8 (oito) ho
ras por dia 

Art 50 Aplicam-se ao Peão de Rodeios as nor
mas gerais da Previdência Social urbana, em que 
deverá o referido profissional se inscrever na condi
ção de empregado ou segurado autOnomo. 

Art 60- No prazo de 60 (sessenta) dias o Poder 
Executivo regulamentará esta lei. 

Art 72 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art 8º Revogam-se as disposições em centrá-

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Cãmara nº 55, de 1994 (nº 
5.017/90, na Casa de origem), que acres-
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centa inciso ao art. 659 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, tendo 

Parecer favorável, sob n" 33, de 1996, 
da Comissão: 

de Constituição, Justiça e Cidada
nia, com voto em separado do Senador Ney 
Suassuna 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
tennos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto, em turno ún)co. (Pau-
sa.) 

Não havendó quem peça a palavra, encerro a 
disçussão. 

Em votação; 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO- 55, DE 1994 
(N~ 5.017/90, na Casa de origem) 

Acrescenta inciso ao art. 659 da 
Consolidaçao das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 ~ O art 659 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 10. 
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do se
guinte inciso X: 

"Ar!. 659 ...••.•.•••.••••.•••• : ••••••.• - •..•..•.••••.•• 

X - Conceder medida liminar, até deci
são final do processo, em reclamações tra
balhista que visem reintegrar no emprego di
rigente sindical afastado, suspenso ou dis
pensado pelo empregador. • 

Arl 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Arl 3"- Revogam-se .as disposições em contrá-

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 96, de 1994 (n" 
3.643193, na Casa de origem), que altera a 
Lei n" 7 .998, de 11 de janeiro de 1990, que 
'regula o Programa do Seguro-Desemprego, 
o Abono Salarial, instit.Ji o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador - FA T, e dâ outras providên
cias, tendo 

Parecér sob n" 903, de 1995, da Co
-missão de 

- Assuntos Sociais, favorável, nos ter
mos do substitutivo que apresenta 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno. 

Discussão , em conjunto, do Projeto e do Subs
titutivo, em turno único. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr 1 Q Secretârio em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO NO- 283, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara 96, de 1994, a fim de ser feita na 
sessão de 7 de maio de 1996. 

Sala .das Sessões, 26 de março de 1996. - E l
cio Alvares -Hugo Napoleão- Valmir Campelo -
Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDE~!TE (Odacir Soares) - Apro
vado o requerimento, serâ cumprida a deliberação 
do Plenârio. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 11: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 41, 
DE 1995- COMPLEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senadon% 123 e 149, de 1995 - Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
.de Lei da Câmara n" 41, de 1995 - Comple
mentar (n" 123189 - Complementar, na C~sa 
de origem), que disciplina a elaboração, re
dação, alteração e consolidação das leis, 
nos termos do parâgrafo único do arl 59 da 
Constituição Federal, tendo 

Parecer, sob n" 904, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável ao Projeto, nos termos do 
substitutivo que oferece, e pela prejudiciali
dade dos Projetas de Lei do Senado n% 123 
e 149, de 1995- Complementares. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno. 

Discussão, em conjünto, do Projeto e do Subs
titutivo, em turno único. 

Sobre a mésa, requerimento ql.le será lido pelo 
Sr. 10. Secretârio em exercício, Ney Suassuna 

~ lido e aprovado o seguinte: 
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REQUERIMENTO W 284, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara n" 41, de 1995-Complementar, a 
fim de ser feita na sessão de 23 de abril próximo. 

Justificação 

Essa proposição busca regular o disposto no 
parágrafo único do art. 59 da Constituição da Repú
blica Contudo, cremos que deve preceder à discus
são desta proposição a votação do PLC nº 113, de 
1993 que trata de questão central, nevrálgica, do 
processo legislativo e não meramente do invóii)Cro 
das leis. Por essas razões, propomos o adiamento 
da discussão. 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se refere retor
nará à Ordem do Dia na data estabelecida pelo Ple-
nário. . 

· Os itens 12 e 13, que tramitam em conjunto 
com o item 11, também saem da Ordem do Dia para 
a ela retornarem no dia 23 de abril, na forma· regi
mental. 

São os seguintes os itens cuja apreciação fica 
adiada: 

-12-
PROJETO DE LEI DO.SENADO 

N" 123, DE 1995- COMPLEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com o Projeto çle Lei da 
Cárnara n" 41, de 1995 - Complementar e o Projeto 
de Lei do Senadq n" 149, de 1995 - Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n" 123, de 1995 - Comple
mentar, de autoria do Senador Edison Lo
bão; que regulamenta o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, estabele
cendo normas gerais de elaboração, reda
ção, alteração e consolidação das Leis, ten
do 

Parecer, sob n" 904, de 1995, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela prejudicialidade do Projeto, e favo
rável ao Projeto de Lei da Câmara nº 41 , de 
1995 - Complementar, nos termos do substi
tutivo que oferece. 

-13-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 149, DE 1995- COMPLEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com o Projeto Lei da Câ
mara n" 41, de 1995 -Complementar e Projeto de 
Lei do Senado n" 123, de 1995 - Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n" 149, de 1995 - Comple
mentar, de autoria do Senador Teotonio Vi
lela Filho, que dispõe sobre a elaboração e 
consolidação das leis, regulando o art. 59, 
parágrafo único, da Constituição Federal, 
tendo 

Parecer, sob n" 904, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela prejudicialidade do Projeto e favo
rável ao Projeto de Lei da Câmara n" 41 , de 
1995 - Complementar, nos termos do substi
tutivo que apresenta 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 14: 

Discussão, em tUrno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 90, de 1995 (n" 
2.329/91, na Casa de origem), que estabele
ce, para o músico ou grupo musical, como 
acréscimo ao salário contratado, participa
ção mínima de 50% da renda proveniente 
de couvert artistico, tendo · · 

Parecer favorável, sob n" 35, de 1996, 
da Comissão 

-de Assuntos Sociais. 

· Ao projeto não foram ofereclêlas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados: (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte .o projeto aprovado: 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 90, DE 1995 
(N" 2.329/91, Na Casa de Origem) 

(De Iniciativa do Presidente da República) 

Estabelece, para o músico ou grupo 
musical, corno acréscimo ao salário con
tratado, participação mínima de 50% da 
renda proveniente do couvert artístico. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 a O músico ou grupo musical que atue em 

estabelecimentos que prestam serviços de refeição, 
bebidas ou hospedagem, onde são cobradas impor
tâncias a título de consumação ou couvert artístico, 
perceberá, como acréscimo ao salário contratado, 
participação mínima de 50% (cinquenta por cento) 
da renda obtida àquele titulo no turno do evento em 
aluar. 

Arl 2Q No caso de atuação de mais de um mú
sico ou cantor, o rateio dos 50% (cinquenta por cen
to) do couvert artístico é de competência do· próprio 
grupo. 

Arl 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Arl 42 Revogam-{;e as disposições em contrã- . 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 15: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara no 102, de 1995 (no 
1.323/91, na Casa de origem), que institui a 
Residência Odontológica, cria a Comissão 
Nacional de Residência Odontológica e de
termina outras providêl)cias, tendo 

Parecer favorável, sob no 36, de 1996, 
da Comissão 

- de Assuntos Sociais. 

Em discussão o Projeto. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 

pelo Sr. 1 Q Secretário em exercíciO', Senador Ney 
Suassuna 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 285 DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do Arl 279, alínea a, do Regimen

to Interno, requeiro que seja ouvida a Comissão de 
Educação, referente ao Projeto de Lei da Câmara no 
1 02, de 1995. 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - Se
nador Jader Barbalho. 

REQUERIMENTO N"- 286, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tenmos do arl 279, alínea a, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara no 102, de 1995, a fim de que so
bre ele seja ouvida a Comissão de Educação. 

Justificação 

A matéria dispõe sobre a criação de curso a ní
vel de pós-graduação para a ãrea de odontologia, 

através da Residência Odontológica, beni como a 
instalação da Comissão Nacional de Residência 
Odontológica, a exemplo do que ocorre na área mé
dica. Vale considerar que uma nova lei regulando a 
educação brasileira estã em tramitação; o Conselho 
Nacional de Educação foi criado, trazendo mudan
ças de funções coin relação ao anterior Conselho 
Federal; além de uma Proposta de Emenda Consti
tucional, rediscutindo o princípio da autonomia uni
versitãria e itens de financiamento. Diante destas ini
ciativas citadas e de outras que dizem respeito a 
matéria em discussão, entendemos indispensável 
~ue a Comissão de Educação, a que cuida especial
mente do mérito desta proposta, opine e possibilite 

· discutir melhor o assunto. 
Sala das Sessões, 26 de março de 1996. -

José Eduardo Outra, Líder do PT. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em vo

tação o Requerimento no 285, de 1996, apresentado 
pelo Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pemnanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado, ficando prejudicado o Requerimento 
no 286, de 1996. 

O Projeto de Lei da Câmara no 1 02, de 1995, 
vai a exame da Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 16: 

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei da Câmara nº- 9, de 1996 (n• 
726/95, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera 
dispositivos do Decreto-lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal -

· Parte Geral, tendo 
Parecer favorável, sob no 28, de 1996, 

da Comissão 
- de Constituiçlio, Justiça e Cidada

nia. 
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 

temnos do art. 235, 11, d, do Regimerl!o Interno. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-

sa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Ernvotação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

perrnanecersentado~(Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto arovado: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 9, DE 1996 

(N" 725/95, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n• 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal- Parte Geral. 

O Congresso Nacional decreta: . . 
Art 1• Os dispositivos a seguir enumerados. do 

Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, passam a vigorar com a seguinte re,. 
dação: 

Art 51. Transitada em julgado a sen
tença condenatória, a multa será considera
da dívida de valor, aplicando-se-lhe as nor
mas da legislação relativa à dívida ativa da 
Fazenda Pública, inclusive no que concerne 
às ca!Jsas interruptivas e suspensivas da 
prescrição. 

Art 78. ····································-·-·--·--· 

§ 2" Se o condenado houver reparado 
o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e 
se as circunstâncias do art 59 deste Código 
lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz po
derá substituir a exigência do parágrafo an
terior pelas seguintes condições, aplicadas 
cumulativamente: 

Art 92. ·····························-------··---
! - a perda de cargo, função pública ou 

mandato eletivo: 

a) quando aplicada pena privativa de li
berdade por tempo igual ou superior a 1 
(um) ano, nos cri.mes praticados com albuso 
de )lOder ou violação de dever para com a 
Adm~istração Pública; 

b) quando for aplicada pena privativa 
de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) 
anos nos demais casos. 

ArL 114. A prescrição da pena de mul
ta ocorrerá: 

I - em dois anos, quando a multa Jor 
única cominada ou aplicada; 

11 - no mesmo prazo estabelecido para 
prescrição da pena privativa de liberdade, 
quando a multa for alternativa ou cumulati-

vamente cominada ou cumulativamente apli
cada. 

Art 117 ................................................ . 

V - pelo início ou continuação do cum
primento da pena; 

VI -pela reincidência. 

ArL 2" Esta lei entra em vigor na data de sua· 
publicação. 

ArL 3"- Ficam revogados os §§ 1• e 2• do art 
51 do Código Penal e o art 182 da Lei ;,. 7.21 o, de 
11 de julho de 1984. -

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - lte;, 17 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 5, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimento no 919, de 1992) 

· Discussão, em turno único. do Projeto 
de Lei do Senado no 5, de 1992,. de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que esta
belece normas para o aproveitamento eco
nõmico dos manguezals e dá outras· provi
dências, em conformidade com o estabeleci
do no art 225, § 4º-, da Constituição Federal, 

_ na Lei O" 7.661/88, que institui o Gerencia
mento Costeiro e na Lei no 6.938/81, que es
tabelece a Política Nacional do Meio Am

- biente, tendo 

Pareceres: 

- de Plenário, Relator: Senador Rachid 
Saldanha Derzi, em·substituição à Comissão 
de Assuntos Sociais: favorável quanto ao 
mérito e pela audiência da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania; 

-sob n" 899, de 1995, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidladlania, favórá
vel ao Projeto, nos termos do substitutivo 
que oferece, com voto em separado do Se
nador Lúcio Alcãntara 

Em discussão o Projeto e o Substitutivo. 
. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO- 287, DE 1996 

Senhor Presidente, 
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Requeiro, nos termos do arl 279, alínea a, que 
sobre o PLS n" 5192, também seja analisado pela 
Comissão de Assuntos Económicos. 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - Se
nador Sebastiao Rocha - Senador Coutinho Jor
ge. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Con
cedo a pai avra, para encaminhar a votação, ao Se
nador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Projeto preten
de utilizar, criar, nos manguezais, reservas extrati
vistas de carcinicultura. Na verdade, seria produção 
de camarões nessas regiões. 

Quero lembrar que hoje, nas áreas de mangue
zais, existe legislação do Código Florestal e da Re
solução do Conama n" 001 que transforma as áreas 
de manguezais em área d<l preservação ambiental. 
Existe uma série de projetas com sucesso nessas 
regiões. Mas há também uma série de projetas que 
dizem respeito à legislação e que têm gerado pro
blemas graves nesse ecossistema fundamental. 

Lembro que o Brasil possui, talvez, uma 
das maiores áreas de mangues do mundo. O 
mangue é o berçário da vida marinha. Em fun~ 
ção disso, há questões graves quanto à viabili
dade económica dessa região para exploração 
da produção, sobretudo de camarão_. Nel;se sen- _ 
tido, existe um plano de gerenciamento costeiro 
que pretende a criação de reservas extrativistas 
em toda a costa brasileira compatibilizada com a 
exploração económicà. 

Em função dessas dÚVidas e por entendi
mento do próprio Relator da Comissão anterior, es
tamos apelando para que o projeto tenha a sua vota
ção adiada e seja encaminhado à Comissão de As
suntos Económicos para um melhor estudo e deta
lhamento. 

O SR. PRESiDENTE (Odacir Soares) - Com a 
palavra o Senador l.,úcio Alcântara. para encaminhar 
a votação do requerimento. 

Em seguida, tem a palavra o Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, SR> e Srs. Senadores, esse projeto é de autoria 
do então Senador Francisco Rollemberg e foi relata
do na Comissão de· Assuntos Sociais pelo Senador 
Saldanha Derzi. 

Posteriormente veio ao exame da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sendo relatado 
pelo Senador Ronaldo Cunha Lima, que apresentou 
-substitUtivo: Tive ocasião de pedir vista e apresentar 
um voto em separado, que foi vencido naquela Co
missão. 

A dificuldade que se me afigura é justamente 
de conciliar essa exploração econômica da carcini
cuttura. com a conservação desses manguezais, com 
essa proteção da nossa costa. São inumeráveis os 
exemplos de destruição do ambiente natural, princi
palmente dos manguezais, e de outros sítios na nos
sa costa brasileira 

De forma que, aind;:t qt,~e compreenda que a 
proposta do Senador Coutinho Jorge tenha o objeti
vo de permitir um exame mais profundo do projeto, 
não sei se seria a Comissão de Assuntos Económi
cos a mais indicada para tratar disso, até porque 
para mim o principal problema do projeto é ·justa
mente conciliar a exploração económica com a con
servação e a proteção do meio. Além do mais, há 
um projeto tramitando na Casa, de autoria do Poder 
Executivo, que trata da defesa da flora, da fauna e 
do meio ambiente. 

Todavia, sou favorável ao requerimento do 
Senador Coutinho Jorge, porque vai permitir um 
exame em maior profundidade do projeto. Trata-se 
de um projeto que suscita muito debate, muita dis
cussão. Parece-me que a Comissão precisará es
tudar isso com cautela, até porque, pela sua natu
reza. a tendência desta Comissão é valorizar ex
clusivamente os aspectos económicos do proje_to, 
no entanto o que mais preocupa é justamente a 
conservação, a defesa e a proteção do ambiente 
natural. 

No meu entendimento, no projeto original isso 
não está suficientemente contemplado. Por essa ra
zão fiz um voto em separado, que foi vencido naCo
missão de Constituição. Justiça e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Mesa 
concede a palavra ao Senador Eduardo Suplicy e 
esclarece que o encaminhamento de requerimento é 
por partido político. 

V. Exª tem a palavra pelo ~artido dos Traba
lhadores. Em seguida, concedo a palavra ao Se
nador Ronaldo Cunha_ Lima, que falará pelo 
PMDB. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - (PT..SP. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 
apoiamos a iniciativa do Senador Coutinho Jorge no 
sentido d~ proporcionar oportunidade de aperfeiçoa-
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manto desse projeto que visa estabelecer normas 
para aproveitamento econômico dos manguezais. 

Gostaria de aproveitar a oportunidade para re
gistrar a visita ao Senado Federal, na sua tribuna 
de honra, de Diolinda Alves de Souza e demais 
companheiros do Movimento dos Sem-Terra que 
estão acompanhados do Deputado Adão Pretto. 
Ela, que passou praticamente um mês e· meio 
detida; que teve a solidariedade de um grande 
número de Senadores aqui, bem como de mem
bros do Congresso Nacional, de Deputados Fe
derais, e que teve, na decisão do Superior T ribu
nal de Justiça, realizada há duas semanas, um 
marco, porque os juízes desse· Tribunal conside
raram a legitimidade das ações do Movimento 
dos Sem-Terra, no sentido de procurar chamar a 
atenção das autorid.ades sobre a necessidade de 
se realizar a reforma agrária mais rapidamente neste 
País. 

Naquela oportunidade, os juizes do Superior 
Tribunal de Justiça chegaram a citar até mesmo a 
obra "Lanterna- na Popa", do Deputado Roberto 

.. Campos, que mencionou que uma das razões do 
atraso brasileiro é exatamente o fato de não· ter 
sido realizada a reforma agrária Alguns dos jufze.s 
chegaram a comparar o direito de resistência dos 
súditos quando há abuso da vontade do impera
dor. 

A nossa solidariedade a todos as membros do 
Movimento dos Sem-Terra que hoje compareceram 
a Brasma, na Câmara dos Deputados, para estarem 
presentes na seSsão de homenagem ao ex-Presi
dente do INCRA e um dos principais autores do Es
tatuto da Terra no Governo Castello Branco, o Prof. 
José Gomes da Silva, que tanto contribuiu para a 
consciência c;ta necessidade de uma reforma agrária 
no País. 

Estiveram também Diolinda e os demais meni
bros do Movimento dos Sem-Terra, que aqui se en
contram na. tiibuna do Senado, visitando o Presiden
te José Samey há pouco. A nossa saudação e a 
nossa solidariedades a eles. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Mesa 
quer saber como vota o Partido de V. Ex". 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O PT vota a fa
vor do requerimento do Senador Coutinho Jorge, 
conforme salientamos no início da nossa fala 

() SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao Senador Ronaido Cunha Lima, Líder 
do PMDB. 

E em seguida ao Senador Sebastião Rocha, 
peloPDT. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

· tive oportunidade de debater a matéria, até porque 
fui Relator e ofereci o substitutivo, a exemplo do 
que ocorreu com o Senador Lúcio Alcântara Em 
verdade, a matéria demanda maior investigação e 
lião pode ser analisada apenas do aspecto jurídi
co-constitucional, como fizemos na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Daí por que ma
nifestamos o nosso apoio a que a matéria seja 
examinada pela Comissão de Assuntos Econãmi
cos. Inclusive o Senador Gilberto Miranda já exa
minara a matéria e disse que já estava escolhendo 
para Relator alguém que realmente se identificasse 
com o assunto. 

Por essas razões, alio-me ao requerimenJo do 
Senàdor Coutinho Jorge, e o PMDB vota iavoravel
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao Senador Sebastião Rocha, pelo 
PDT. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, sou um dos signatários do requerimento 
e encaminho, portanto, a votação, na condição de 
autor, com a concordância da Líder do nosso Parti
do, Júnia Marise, e também em nome da Bancada 
E, na condição de signatário, quero dizer que a soli
citação para exame do projeto na Comissão de As
suntos Econõmioos deve-se exatamente porque não 
temos, no Senado, uma Comissão de Meio Ambiente. 
Esses assunlos que dizem respeito à preservação am
biental. ou a qualquer dano ao meio arnbienle que pos

. sa ser provocado, no nosso enlendimento, cabe à Co-
missão de Assuntos. EcOnâmicos, que acumula essa 
fUnção de examinar também os impactos oo meio am
biente. Por isso a soficitação no requerimento foi feita 
para a Comissão de Assl.lllos Econômicos. 

O encaminhamento do PDT é favorável à apro
vação do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

AprovadÔ; . 

O Projeto.de Lei do Senado n2 5, de 1992, vai 
ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos. 
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O SR. PRESIDENTE (Odacir SOares) -Item 18: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n" 1 O, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n" 23, de 
1995), que concede à República Federativa 
do Brasil autorização para a concessão de 
garantia à Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento - CASAN referente à 
contratação de operação de crédito externo 
no valor de até dez milhões de marcos ale
mães, destinada a financiar, parcialmente, o 
Projeto de Recuperação de Sistemas de 
Abastecimento de Água no Estado de Santa 
Catarina; e ao Estado de Santa Catarina au
torização para a concessão de contragaran
tia à União referente à mesma operação. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, f, do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Direfura -para reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre 

a mesa, redação final que, nos termos do ar!. 320 do 
Regimento Interno, se não houver objeção do Plenã
rio, serã lida pelo Sr. 1~ Secretãrio em exercício, Se
nador Ney Suassuna 

É lida a seguinte 

PARECER N"-139, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção.n21(!; de_,996, 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n" 1 O, de 1996, que autori
za a República Federativa do Brasil a conceder ga-

~ rantia à Companhia Catarinense de Águas e Sanea
mento - CASAN, referente à contratação de opera
ção de crédito externo junto ao Kreditanstalt filr Wie
dereaulbau- KfW, no valor de até DM1 0.000.000,00 
(dez milhões de marcos alemães), destinada a finan
ciar, parcialmente, o Projeto de Recuperação de Sis
temas de Abastecimento de Água no Estado de 
Santa Catarina, e ao Estado de Santá Catarina auto-

rização para a concessão de contragarantia à União 
reterente à mesma operação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de março 
de 1996. - Júlio Campos, Presidente - Ney Suas
suna, Relator - Emandes Amorim - Teotonio v;.. 
leia Filho - Odacir .Soares. 

ANEXO AO PARECER N•139, DE 1996 

FaÇô saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do ar!. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NO , DE 1996 

Autoriza a República FederatiVa do 
Brasil a conceder garantia à Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento -
CASAN, referente à contratação de ope
ração de crédito externo junto ao Kredi
tanstalt für Wiederaufbau - KfW, no valor 
de até DM10.000.000,00 (dez milhões de 
marcos alemães), destinada a financiar, 
parcialmente, o Projeto de Recuperação 
de Sistemas de Abastecimento de Agua 
no Estado de Santa Catarina, e ao Estado 
de Santa Catarina autorização para a con
cessão de contragarantia à União refe
rente à mesma operação. 

O Senado Federal resolve~ 
Art 1• É a República Federativa do Brasil auto

rizada a conceder garantias à Companhia Catarinen
se de Águas e Saneamento - CASAN, reterente à 
contratação de operação de crédito externo junto ao 
Kreditanstalt filr Wiederaufbau - KfW, no valor de 
até Dl\,11 O.OOO.OOO,OQ (dez milhões de marcos ale
mães), destinada a financiar, parcialmente, -Projeto 
de Recuperação de Sistemas de Abastecimento de 
Água no Estado de Santa Catarina - . -

Art ~ A operação de crédito a que se refere o 
art 12 tem as seguintes caracterfsticas: 

a) devedor: Companhia Catarinense de Águas 
e Saneamento CASAN; 

b) garantidor: República Federativa do Brasil; 
c) credor: Kreditanstalt filr Wiederaufbau -

KfW; 
d) valor pretendido: DM1 0.000.000,00 (dez mi

lhões de marcos alemães), equivalentes a R$ 
6.686.340,00 (seis milhões, seiscentos e oitenta e 
seis mil e trezentos e quarenta reais), em 30 de se
tembro de 1995; 

e) Juros: 4,5% aa (quatro vírgula cinco por 
cento ao ano) fixos, incidentes sobre o saldo deve
dor do principal; 
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I) commitment fee: 0,25% a.a. (zero vírgula vin
te e cinco por cento ao ano) contados a partir de três 
meses após a data da assinatura do contrato e cal
culados sobre as parcelas não desembolsadas do 
crédito; 

g) disponibilidade: até 31 de dezembro de 
1996; . . 

h) despesas gerais: limitadas a 0,1% (zero vír
gula um por cento) do valor do financiamento; 

i) juros de mora: (sobre o principal e juros) 3% 
a.a. (três por cento ao ano) acima da taxa de des
conto do Deutsche Bundesbank; 

j) condições de pagamenfD: 
- do principal: em trinta e uma prestações se

mestrais consecutivas, sendo as treze primeiras no 
valor de DM322.000,00 (trezentos e vinte e dois mil 
marcos alemães); as demais de DM323.000,00 (tre
zentos e vinte e três mil marcos alemães), vencen
dcrse em 30 de junho e 30 de dezembro de cada 
ano, após carência de cinco anos; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 30 
de junho e 30 de dezembro de cada ano; 

- da commitment fee: semestralmente vencida, 
em 30 de junho e 30 de dezembro de cada ano, ven
cendo-se a primeira parcela juntamente com os ju-
ros; 

- das despesas gerais: após a emissão do 
Certificado de Registro, mediante comprovação, de
vendo ser pagas em Reais, exceto aquelas incorri
das no exterior que só possam ser p?Qas em moeda 
estrangeira; _ _ 

I) destinação dos recursos: aquisição de hidrô
metros, micro e macro medidores. 

Parágrafo único. Caso o devedor pretenda rea
lizar pré-pagamento da operação, o pedido deverá 
ser previamente submetido ao Banco Central do 
Brasil. 

Art 3" É o Estado de Santa Catarina autoriza
do a conceder contragarantia à República Federati
va do Brasil referente à operação de crédito externo 
de que trata o art 12 desta Resolução. 

Art 4" Ã- contratação da operação de crédito a 
que se refere o art 12 deverá efetivar-se no prazo 
máximo de quinhentos e quarenta dias, contado da 
data da publicação desta Resolução. 

Art.. 52 Esta Resolução entra em vigor na data . 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O pa-
recer vai à publicação. . 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exemício, Senador Ney Suassuna 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 288, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n2 1 O, de 1996 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Econõmicos como conclusão de 
seu Parecer n2 23, de 1996), que concede à Repú
blica Federativa do Brasil autorização para a con
cessão de garantia à Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento - CASAN, referente à contra
tação de operação de crédito externo junto ao Kredi
tanstalt für Wiederaufbau-FNV, no valor de até dez 
milhões de marcos alemães, destinada a financiar, 
parcialmente, o Projeto de Recuperação de Siste
mas de Abastecimento de Água no Estado de Santa 

· -Catarina; e ao Estado de Santa Catarina autorização 
para a concessão de contragarantia à União referen
te à mesma operação. 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. -
Ney Suassuna- Casildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Apro
vado o requerimento, passa:se à imediata aprecia
ção da redação final. 

Em discussão a redação final. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecersentados.(Pausa) 
Aprovada 
O matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Esgota-

da a matéria constante da Ordem dõ Dia · 
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen

to n2 273, de 1996, de urgência, lido no Expediente 
para o Projeto de lei da Cãmara n2 06, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecersentados.(Pausa) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
tennos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art 4", da Resolução 37, de 1995; 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Passa
se, agora, à apreciação do Requerimento n2 27 4, de 
1996, de urgência, lido no Expediente para o Projeto 
de Resolução n2 23, de 1996, do Senado Federal. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
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Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil stbseqüente. nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4!'-da Resolução n"37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo, Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N" 289, DE 1996 

Senhor Presidente, , 
Requeremos, nos termos do art 218 do Regi

mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa. as seguintes homenagens de pesar pelo fale- . 
cimento dos Deputados Estaduais do Maranhão 
João Silva, Valdir Jorge Filho e Jean Carvalho. 

a) inserção em ata de um voto de profundo pe-
sar; 

b) apresentação de condolência à famma e ao 
Estado do Maranhão e Assembléia Legislativa do 
Estado. 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. -
Edison Lobão - Bello Parga ~ Epitacio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O re
querimento lido depende de votação, em cujo enca
minhamento poderão' fazer uso da palavra os Srs. 
Senadores que o desejarem. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. • 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de enca
minhar favoravelmente a esse requerimento, ren
dendo aqui as minhas homenagens às fam!lias enlu
tadas e ao povo do Maranhão em nome do meu Par
tido, o PDT, e em nome da Bancada Parlamentar da 
Amazônia, que teria uma reuniã:> em Imperatriz na 
próxima quinta-feira Essa reunião foi cancelada em 
função da morte desses três Parlamentares. 

Na condição de um dos coordenadores da 
Bancada aqui no Senado, reitero as manifestação 
de pesar e de oondolências às tammas e ao povo do 
Maranhão pela perda dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conti
nua o encaminhamento de votação. 

Em votaÇão o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) · 
Aprovado. 

Será cumprida a deliberação do Plenário. · 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce

do a palavra a V. Ex•. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 

uma oomunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu 
gostaria de expor algumas reflexões a respeito da 
matéria que foi editada no domingo sobre a Senado
ra Benedita da Silva 

T ai matéria foi assinada pela jornalista Denise 
Rothenburg do jornal .O Globo. Assinalo que consi
dero a jornalista Denise Rothenburg extremamente 
séria e que, durante todo o tempo em que estou aqui 
no Senado, realizou diversas reportagens importan
te!l- Acompanhou de perto a CPI do Orçamento e, 
em muitas oportunidades, fez um jornalismo extre
mamente sério. 

Mas eu gostaria de dizer - já transmiti isso a 
ela- que, no caso presente, acredito ter havido algu
mas distorções. Parece-me que a edição dessa ma
téria. foi feita com alguma intenção muito além da 
conta, porque faltou eqüidade de tratamento no que 
diz respeito a esse assunto. 

Vou dizer as razões por que sinto dessa forma 
A matéria começa informando que a Senadora Be
nedita da Silva não tem sido tão atíva, não tem feito 

. muitos pronunciamentos. Ora, Sr. Presidente, sou 
testemunha da atividade da Senadora Benedita da 
Silva, especialmente porque, durante o ano passa
do, fui Líder da Bancada. 

Gostaria de explicitar que essa não é apenas 
uma percepção pessoal. O próprio registro do relató
rio anual das atividades dos Senadores de 1995 de
monstra que poucos foram os Senadores que tive
ram atuação mais intensa que a Senadora Benedita 
da Silva. E os números estão a provar, porque o re
latório da Presidência referente aos trabalhos da pri
meira sessão legislativa ordinária da 50ª legislatura 
indicam que a Senadora Benedita da Silva apresen
tou 70 proposições no ano passado. Somente 9 Se
nadores, dentre os 81, ·produziram maior número de 
proposições que a Senadora Benedita da Silva 

Esse mesmo relatório também fala do uso da pa
lavra A Senadora Benedita da Silva, no ano de 1995, 
quando aqui fui líder, fez 59 pronunciamentos. So
mente 4 Senadores, dos 81 , tiveram maior número de 
prom.nciamentos do que a Senadora Benedita da Sil
va, que· usou da palavra em 81 vezes, somando 59 
pronunciamentos, 1 o apartes, 4 discussões de maté
ria, 5 encaminhamentos e 3 pela ordem. 
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A Senadora Benedita da Silva, durante o ano de O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Mesa 
1995, foi a principal responSável no Senado e no Con- informa que todos os esclarecime(ltos relativos à re-
gresso Nacional pelas açõ_es de memória, ao lado e forma do ai>artamento da eminente Senadora Bane-
com todo o apoio dos demais Senadores, corno por dita da Silva serão encaminhados a S. Exs. 
exemplo, dos 300 Anos de Zumbi dos Palmares. No mais, a aluai Mesa Diretora .tem a transparên-

E, se examinarmos o número de convites fei- cia como uma das suas cara:terfsticas. No Sena:fo Fe-
tos por entidades do mundo inteiro, veremos que dera/, do ponto de vista a:JministratiVo, não há nenhum 
dificilmente qualquer outro Senador tenha recebi- tipo de processo que não possa ser visto por quem o 
do um número maior de convites do que aqueles desejar, qualquer peça ou mesmo todo o processo. 
feitos a ela, pelo fato de, no Brasil, ser a primeira A Mesa Diretora tem marcado a sua atuação 
Senadora negra, oriunda de uma favela do Rio de até por um excesso de austeridade, o que evitou, ln-
Janeiro. clusive, ao longo do ano passado e deste ano, que o 

Sr. Presidente, Senador Odacir Soares, penso Senado Federal estivesse, como já aconteceu antes, 
que a Mesa, em especial a 1• Secretaria, tem uma nas primeiras páginas dos jornais. 
responsabilidade de esclarecimento neste caso, por- Dizia há pouco, inclusive, que as nossas licita-
que o jornal O Globo colocou corno sendo de res- ções, desde o ano passado, são realizadas Sob a 
ponsabilidade da Senadora Benedita da Silva solici- orientação da Fundação Getúlio Vargas, que foi con-
tações que não 'foram propriamer1_te pedido dela pró- tratada pelo Senado Federal para oferecer o preço 
pria, e também coloca como sendo de responsabili- de todos os insumos utilizados nessas operações. 
dade da Senadora o volume de recursos que teriam Isso tem levado o Senado a fazer uma economia 
sido gastos na reforma do apartamento. muito grande, porque as nossas licitações têm as 

É preciso esclarecer que a responsabilidade foi suas planilhas, com os seus custos e preços infor-
do Senado Federal, no sentiçlo de proporcionar mados pela Fundação Getúlio Vargas, que serve, do 
àquela unidade habitacional, que ora irá ser usada mesmo modo, outros Estados brasileiros. 
por ela, que o padrão ali colocado foi similar ao das A Senadora Benedita da Silva irá receber todas 
demais unidades habitacionais. Se não o foi, então a as informações, porque as requereu há dez dias, 
responsabilidade de qualquer procedimento indevido salvo engano, quando eu estava presidindo a ses-
é da própria Mesa. É preciso que a 1• Secretaria es- são. E disse mais, com absoluta isenção e respon-
clareça se houve qualquer procedimento indevido, sabilidade, que a Mesa poderia encaminhar à joma-
qualquer privilégio, porque isso não deveria aconte- lista, que jâ a havia procurado naquela ocasião, có-
cer e deveria ser responsabilidade da Mesa evitar pia integral desse processo, que pode ser manusea-
isso. O correto seria e será a Mesa tomar inteira- do por quem desejar fazê-lo e cujas peças poderão 
mente· transparentes os atos da administração com ser requeridas. 
respeito ao que é determinado para qualquer Sena- Essa tem sido a tônica da gestão da aluai 
dor, seja no que diz respeito às prerrogativas a que Mesa Diretora e nem poderia deixar de diferente. 
tem direito em igualdade de condições com relação O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce-
a qualquer um dos 81 Srs. Senadores. do a palavra à nobre Senadora Martuce Pinto. 

Assim, Sr. Presidente, eu gostaria que houves- A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
se um esclarecimento devido para o caso. Não se a palavra. 
pode deixar de ter completa transparência com res- O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sena-
peito a tudo ciue se passa no Senado, seja o que é dora Júnia Marise, a Senadora Mãrluce Pinto e os 
definido comri.gabinete, Senador, unidade habitacio- Senadores Esperidião Amin e Romeu Tuma jâ ha-
nal, qualquer coisa que é feita para qualquer Sena- viam solicitado a palavra anteriormente para uma 
dor exercer o seu mandato, qualquer facilidade, do comunicação inadiâvel. Da mesma maneira, serâ re-
telefone ao automóvel e ao fax. Tudo tem que ser gistrado com V. Exs. 
transparente; nada deve ser objeto de qualquer falta A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR. Para 
de transparência uma comunicação inadiâvel. Sem revisão da orado-

Gostaria, Sr. Presidente, em nome da eqüi- ra) - Sr. Pr'ó'Sidente, Srªs e Srs. Senadores, ao che-
dade e em defesa da própria Instituição, que a gar hoje a esta Casa, fiquei muito surpresa com uma 
Mesa esclarecesse o que é feito para cada um e noticia publicada no jornal do Senado Federal, na 
para com todos. qual um Senador do nosso Estado pede garantia de 

Muito obrigado. vida para ir a Roraima · · 
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Imediatamente entrei em contato com o Gover
nador do nosso Estado para saber se havia ocorrido 
algo que pudesse causar esse fato. Recebi do Go
vernador Neudo Campos a informação de que em 
nosso Estado nada há que possa alarmar qualquer 
político e que o Senador, em lá estando, não preci
sará temer por sua segurança, porque Roraima é 
um Estado real mente pacato. 

Não podemos considerar que, no decorrer de 
muitos anos, houve duas ou três mortes. Em qual 
Estado não há mortes? Até gostaria que não hou
vesse assassinato em Roraima Quando esses tipos 
de fatos ocorrem em ano eleitoral, geralmente são 
atribuídos a políticos. 

Quero aqui prestar um esclarecimento, princi
palmente ao Presidente do Senado. O Senador falou 
que entrou em contato com autoridades por meio de 
ofício. Hoje procurei o Presidente do Senado para 
saber se ele estava a par dessa situação. E S. Exª 
me informou que estava tomando conhecimento do 
assunto por meu intermédio. 

·Solicitei do Governador Neudo Campos que 
mandasse ofício ao Presidente do Senado, ao Minis
tro da Justiça Nelson Jobim e também ao Presidente 
do P FL prestando esclarecimentos e dizendo que, 
se alguém está mandando informações erróneas 
para o Senador, isso não é do conhecimento dos po
líticos daquela terra 

Como representante política daquele Estado 
há dezesseis anos, quero afirmar aqui que, tendo a 
minha consciência tranqüila, jamais Solicitei a prote
ção de qualquer tipo de segurança. Palmilho meu 
Estado, não só a capital, mas todo o seu interior, 
vou às malocas e aós lugares mais longínquos. 
Quantas e quantas vezes percorri esses locais ape
nas com o 'acompanhamento de senhoras, sem 
mesmo contar com a presença de meu esposo, 
quando Governador. Jamais houve uma agressão, 
um insulto, um telefonema que me causasse espé
cie ou que me fizesse sentir a necessidade de pedir 
qualquer proteção. 

Lamento ter de vir à tribuna para tratar desse 
assunto. Na sexta-feif<l, já tive de usá-la e por isso 
peço desculpas aos meus nobres Colegas porque 
isso não faz parte de meu trabalho político. 

Há dez anos sou Parlamentar. Hoje é a segun
da vez que assomo à tribuna para comentar esse 
tipo de questionamento. Gostaria que isso não se 
tomasse uma rotina nesta Casa 

Falarei com o Governador Neudo Campos para 
pedir-lhe diretamente esses esclarecimentos. Somos 
do mesmo grupo político e ficamos insatisfeitos ao 

ler noticias com esse teor, porque não dizem respei
to apenas aos políticos, mas ao nosso Estado. Não 
quero que Roraima, doravante, fique no cenário da 
Nação como sendo um protótipo de faroeste. 

Temos um belo Estado onde ocorre grande mi
gração, para lá vão pessoas de todos as partes do 
País. Roraima é um· Estado que tem crescido muito. 
Se hoje existe desemprego, é porque isso é normal 
em nosso País. Se não existisse migração constan
te, tenho certeza de que Roraima seria um dos me
lhores Estados para o pobre viver. Lá os políticos 
têm total preocupação com as pessoas carentes. 
Durante a última administração, por exemplo, mais 
de 6 mil casas de alvenaria foram concedidas, a títu
lo de doação, a pessoas carentes. 

É o único Estado da Federação brasileira que 
asfaltou rodovia federal com recursos próprios. 

Levantamento feito pela Secretaria de Educa
ção demonstrou que Roraima foi o Estado que mais 
investiu em educação nos últimos 4 anos. 

Em Roraima, ao entrar nos hospitais públicos 
temos a impressão de que estamos entrando em um 
hospital particular. 

Nobres Colegas, é preciso que a má impressão 
a respeito de nosso Estado seja diluída, não seja le
vada em consideração, porque realmente não existe 
esse clima em Roraima, a não ser que seja tão es
condido que os políticos dele não puderam tomar 
conhecimento. 

Antes mesmo de ligar para o Governador do 
~lado, fiz ligações para segmentos diversos; a fim 
de pedir informações. Ainda hoje, estavam aqui dois 
agentes da Polícia Civil do nosso Estado. Perguntei
lhes como está a situação em Roraima Bes me-res
ponderam que reinava aquela calma de sempre. 

É lamentável o que está acontecendo nesta . 
Casa Já convidei o Senador, que está aqui presen
te, para conversarmos sobre os problemas-lã exis
tentes, para dirimir dúvidas e encontrar alternativas, 
em vez de virmos à tribuna expor nosso Estado. 

Por sermos uma Bancada pequena, é difícil 
- conseguirmos verba para o Norte; imaginem o que 

acontece quando os representantes do Estado usam 
diariamentea tribuna da mais alta Corte, que é o Se
nado Federal, para denegrir a imagem da maior au
toridade estadual. Por que não resolvemos isso em 
nosso Estado? Se pcirventura isso vier a existir, por 
que não ir atrás das autoridades competentes? 

.Pergunto aos nobre Senadores, princip~mente 
àqueles que me acompanharam nos anos passados, 
em que Estado não hã divergência política. Sempre 
há, mas nunca usei esta tribuna para esse tipo de 
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discurso e · jamais gostaria de fazê-lo. Durante ·os 
seis anos e meio de mandato que me restam, vou 
continuar, como Senadora, a fazer o trabalho que 
sempre fiz. 

Enquanto os demais Estados trabalhavam para 
rolar suas dívidas, consegui, com muito sacrifício, o
perdão da dívida de US$85 milhões do ex-Território 
de Roraima. Muitas foram as benesses, muitas fo
ram as alternativas encontradas para aquele Estado, 
que hoje recebe pessoas oriundas de outras regiões 
onde a situação é bem mais difícil. 

Meus caros e nobres colegas, mais uma vez, 
peço-lhes desculpas por esse tipo de questionamen
to. Roraima não é um Estado de pess6as irrespon
sáveis. AqUeles que aqui foram citados - não vou re
petir seus nomes, pois quero ser breve - são pes
soas que têm trabalhos relevantes para a nação bra
sileira. Eu não gostaria que essa situação continuas
se_ Este é um apelq que faço ao Senador do meu 
Estado: vamos resolver as questões do Estado inde
pendentemente de expô-lo nessa coluna do Jornal 
do Senado. Para isso, existem as autoridades com
petentes. 

Pretendo viajar quinta-feira à noite para Rorai
ma e irei muito tranqüila Andarei despreocupada
mente, como sempre andei, porqlJe tenho certeza de 
que tanto o povo como as autoridades são respon
sáveis. 

Agradeço ao Presidente por ter permitido que 
eu ultrapassasse o tempo de que dispunha 

Muito obrigada. ' 

Durante o discurso da Sra. Marluce 
Pinto , o Sr; Odacir Soares, 1• Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. .Antônio Carlos Valadares, 
Suplente de Secretário. · 

Durante o discUTso da Sra. Marli.Jce 
Pinto , o Sr. Antônio Carlos VafadareS, sU
plente de Secretário, deixa a cadeira da pre
sidênÇia, que é ocupada pelo Sr. Bel/o Par
ga. .--

O SR. ESJ>ERIDIÃO AMIN - Sr. President~; 
peço a palavra para uma comunicaÇão, na ·rorma do 
art. 14 do Regimento Interno. ·. _ · 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 
a palavra a V. Ex'-, Senador Esp~ridião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC: Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) -.sr.-Presidente, quero, neste momento, secun
dar as palavras da nobre Senadora Marluce Pinto. 
Ocupo este microfone para uma breve e inadiável 

comunicação, na forma regimental. Falo em nome 
do meu Partido - o Partido Progressista Brasileiro. 

Quero trazer aqui a minha palavra de solidarie
dade absoluta a um homem de bem, a um homem 
que está imprimindo a marca da seriedade, do pla
nejamento, do cumprimento dos seus compromissos 
na administração do 'Estado de Roraima 

Longe de merecer alusão por causa de insegu
rança, o trabalho do Governador Neudo Campos en
grandece o meu Partido. Há seis meses - gostaria 
de invocar o testemunho da Senadora Marina Silva -
quando vim defender o Governador do Acre, eu dis
se que iria apresentar subsídios. Os subsídios não 
vieram, aquele Governador foi para outro partido, o 
Senador Antonio Carlos Magalhães perguntou-me o 
que eu pensava a respeito do Governador, e eu dis
se que não sabia de nada que o desabonasse. Ele 
agora está filiado ao PFL. Cabe àquele Partido de
fendê-lo - a ele e aos seus Deputados. 

O Governador Neudo Campos, eu o defendo. 
Quero dizer que atesto aqui, em nome do meu Parti
do, a sua seriedade. Atesto o trabalho que ele está 
fazendo. Atesto o seu amor à coisa pública e à cau
sa pública. Não tenho nada a ver com a discussão 
política que no seio de um Estado da Federação se 
trava. É preciso que haja contenda política para que 
haja democracia Mas, quem quer que venha insi
nuar que o governador Neudo Campos esteja, direta 
ou indiretamente, patrocinando insegurança a quem 
quer que seja, há de merecer a manifestação formal 
e cabal do meu Partido, sob a forma de qualquer ré
plica 

· O Sr. E pita cio cateleira - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Se o Sr. Presiden
te o permitir, ouvirei V. EXª- com muito prazer. Gosta
ria muito que minha fala fosse enriquecida pela ma
nifestação do Senador Epitacio Cafeteira, Líder do 
meu Partido na Casa 

Sr. Presidente, o Senador Epitacio Cafeteira 
pode usar da palavra? · -

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Regimen
talmente, não • 

. O SR. ESPERIDIÃO AMIN • Considero que o 
Senador Epitacio Cafeteira é solidário com minhas 
palavras. 

O Sr. Epitacio cafeteira - Não somente sou 
solidário, nobre Senador, corno também vejo pela 
primeira vez a necessidade de Senadores entrarem 
em assuntos de outros Estados. A coisa é tão gritan
te que dã idéia, por exemplo, de que o· Poder Judi
ciário está envolvido, porque o Governador prende 
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carros, e os carros ficam presos. E o· Poder Judiciá
rio? A minha impressão sobre o Governador é a 
mesma de V. Ex•. Posso até estar enganado. A bri
ga não é do meu Estado. Eu, que sou oposição no 
Maranhão, jamais trouxe problemas de Já para a tri-
buna do Senado Federai. _ 

O SR ESPERIDIÃO AMIN - Agra:Jeço a:> PresOen
te a possbiJi:Jaje de ter O LN ido o Uder do meu Partido. 

Quero fazer apenas dois. comentários adicio
nais. Mencionei a Senadora Marina Silva, porque, 
num aparte, S. Ex"- estabeleceu uma comparação 
entre o que estaria ocorrendo em Roraima e o que 
está ocorrendo no Acre. O governador de Roraima 
não está sofrendo nenhum processo de impeach
ment e não sei se alguém mais em Roraima está. O 
governador de Roraima não tem o seu mandato 
questionado no Judiciário. Finalmente, o governador 
de Roraima e o Esiado de Roraima merecem de to
dos nós a consideração de ver tratada com serieda
de a luta que aquele Estado trava, através de todos 
os seus representantes, de qualquer partido, legiti
mamente investidos pelo voto popular. Nós estamos 
vivendo o pluripartidarismo e a democracia Nin
guém é dono da verdade. Mas eu quero que a mi
nha paiavra seja uma palavra de solidariedade, prin
cipalmente quando tomo conhecimento de que são 
feitas alusões a assassinatos e a riscos de vida · 
Quero, em nome do meu partido, repelir essas aJu-. 
sões. E quero dizer mais: se isto for sério, se esta 
acusação for séria, se não for uma -acusação para 
ser lançada ao vento, quero liderar o pedido de es
clarecimento da situação. Porque tenho convicçãO" 
absoluta da seriedade e da correção com que o Go
vernador Neudo Campos conduz aquilo que é o con
junto das suas responsabilidades constilucionais. 
como governador do Estado de Roraima 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Nobre· Se- · 
nador Esperidião Amin, quero esclarecer que, quan" 
do V. Exª solicitou a pal§lvra por um lapso de minha 
parte, pedi que V. Exª se identificasse. Eu éSlaVá' · 
querendo solicitar que eXplicitasse em que termos V. 
Exª pedia a palavra, porque nos registras da Mesa 
constam os nomes de dois outros Senadores que já . 
se haviam inscrito para comunicação inadiável. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN ·V. Ex~ me tranqüic. 
liza completamente, Sr. Presidente, e repito que fi.. 
quei muito mais preocupado por V. EX" do que por 
mim, quando entendi que V. Ex~ havia pedido para 
eu me identificar. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sou-lhe 
grato por esta preocupação, Senador. 

Concedo a palavra, para uma comunicação 
inadiável, ao Senador Romeu Tuma 

O SR. ROMERO JUCÁ • Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Concedo 
a palavra ao Senador Romero Jucá, para uma ques
tão de ordem. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma 
questão de ordem.) - Sr. Presidente, estou inscrito 
para falar corno primeiro orador após da Ordem do 
Dia, e fui citado pelos dois Senadores que me ante
cederam. Gástariá de fazer um apelo aos Senadores 
para que efetivamente seja rápida a comunicação 
que lião fazer e que eu possa usar da tribuna e refu.. 
tar as colocações feitas aqui. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Concedo 
a palavra ao Senador Romeu T uma, por 5 minutos. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para uma co
municação. Sem revisão do orador.) - Peço descul
pas ao Senador Romero Jucá, porque realmente é 
importante o que tenho a comunicar a esta Casa 

Na semana que passou, vivemos um clima de 
tensão, preocupação e angústia, quando, por todos 
os dias, discutia-se o problema do Banco Nacional. 
Vi o Senador Antonio Carias Valadares, um gladia
dor desta· Casa, batalhando e apresentando a revis
ta Veja do final de fevereiro, que traz um artigo que 
diz que aquele procedimento do Banco Nacional "é 
como falsificar dinheiro. Se eles montaram mesmo 
esse esquema, a situação é gravfssima ~ coisa de 
ladrão", segundo T upy Caldas, ex-Diretor do Banco 
Central. E deixava de ser apenas uma simples sus
peita ou denúncia Já era uma confissão à Comissão 
de ·Inquérito do Banco Central. Isso foi publicado na 
VeJa: · · · · · 

. Sr. Presidenté, ~- ~rt. ~ çlo CÓdigo de Processo 
Penar çliz que "A polícia judiciária serã exercida pe
las autoridades. Policiais· no temtório de suas respec
tivas jUrisdições ... ~ e :o art. 52 define que "Nos crimes 
de ação pública o inquérito policial será iniciado: I -
de ofício~. E chamo a atenção de V. Ex.ªs para uma 
instrUÇão llQrniativa da Polícia Federai, de 16 de ju
lho _de 1990, assirlàdà P<>r mim quando ainda diretor 
daquelà 'inStitUição i:J.olicial feçle[al, q!JS. diz; no Capí
tulo _I; .lteni ·1, que ·"O expediente com notícias.de in~ 
!rações penais,.Ós requerimentos e representações · 
serão encaminhadOs à coordenação regional para 
aprovação e aberiUrà de inquérito". · 

Creio q~e isso. era uma 'romunicação de crime, 
Sr. Presidente.. __ . · 

Vim a es1B tribuna apelar para que o Ministro 
da Justiça determine a apuração das denúncias que 
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a imprensa diariamente comunicava à sociedade 
brasileira. Creio que ele estava tão ocupado que não 
conseguia nem ler nem ouvir os clamores da popula
ção, que exigia as investigações. 

O Senador Suplicy trouxe a esta Casa um arti
go assinado pelo ex-Deputado Sebastião Nery, 
grande jornalista, cujo título é "CP I da Ditadura", que 
iniciava dizendo: "A CPI investiga aquilo que as au
toridades competentes não fazem." O Senador Su
plicy insistiu, e eu levei comigo esse artigo. Eu pen
sava que, em princípio, o Senador Suplicy tinha toda 
a razão de trazê-lo ao conhecimento desta Casa 

Li, com muita alenção, o que diz a Lei 7.492, 
de 16 de junho de 1980, que define os crimes contra 
o Sistema Financeiro Nacional e dá outras providên
cias. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. O arl ~ 
é claro, de uma transparência meridiana. · 

"Gerir fraudulentamente instituição fi
nanceira: 

Pena: reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) 
anos, e multa 

Art 1 O. Fazer inserir elemento falso ou 
omitir elemento exigido pela legislação •.• : 

Pena: reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) 
anos, e multa · 

Art 22. Efetuar operação de câmbio 
não autorizada, com o fim de promover eva
são de divisas do País: 

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 ( seis) . 
anos, e mu.lta . 

Isso o indicativo de que a autoridade comp.;:: 
tente deveria ter aberto o inquérito. Na agonia desse 
desespero, ontem, fui ao Rio de Janeiro e, com base 
numa notícia, procurei uma das grandes autoridades . 
especialistas em investigação sobre o sistema finan
ceiro e que dirigiu vários inqUéritos· do famoso é:aso 
PC; informou-me, na semana passada, que relatou e 
enviou à Justiça o último procesSo dentre aigumas· 
centenas de processos decorrentes dàquela investi
gação. Na sexta-feira, ele baixou portaria e abriu in-· 
quérito pára apurar as infrações penais envolvendo · 
652 operações de crédito realizadas "pelo BanÇo Na
cional, mediante variada gama de fraudes· financei~ 
ras e contábéiS ·destinadas a alavanéãr. aitiliCialmenie · · 
os resultados financeiros do referido Banco; éoin apro:. · 
priaçào indevida de juros, num montante de mais dois 
bilhões apenas no período de janeiro de 95 a outubro 
de 95. Esse inquérito tomou o número 580196: · 

Tenho certeza· qt:ie o Dr. Paulo Lacerda dam o 
encaminhamento e fará as apurações ·necessárias· 
para que a sociedade possa acreditar que os res
ponsáveis serão punidos. 

Estive com o chefe da Procuradoria no Rio de 
Janeiro, Dr. Nívio de Freitas Silva Filho e com outros 
procuradores. inclusive o Dr. Alex Amorim de Miran
da. Informaram-me que deram inicio à colaboração 
e ao trabalho de direcionamento das investigações 
com cinco procuradores designados, para nos da
rem a certeza de que haverá velocidade nessas 
apurações. Através da comunicação do Banco Cen- . 
trai, surgiram esses inquéritos. Ainda que tarde, 
acredito que ele terá - não resta dúvida - as apura
ções que todos nós esperamos. 

Foi dada ainda pelo Dr. Alex Amorim cópia da 
denúncia feita sobre o caso d-o Banco Nacional, 
ocorrido em 1988; em que "movimentaram recursos 

. paralelamente à contabilidade exigida pela legisla
ção, isto é, não contabilizaram, nas contas da citada 
instituição financeira, valores, em moeda nacional, 
equivalentes à quantia de US$1.81 0.275,23 (hum 
milhão, oitocentos e dez mil, duzentos e setenta e 
cinco dólares americanos e vinte e três centavos), 
valores esses obtidos a título de comissões (fee) em 
operações de "conversões informais da dí1,rida exter
na". - -

Adiante, aparece o banqueiro credor dessa. 
operação; o valor do desconto foi obtido em dólar. 
Tudo isso estã na denúncia oferecida pelo Procura
dor Alex Amorim, que recorreu da decisão de h<r 
beas corpus em benefício de Clarimundo, pedindo 
que a mesma fosse revista e aceita no seu requeri
mento de denúncia. Tal requerimento já foi aceito 
pela Juíza, dando início à ação perial, à prisão pre
ventiva dos responsáveis: 

". Penso que isso nos clã a esperança e- por qae 
não a certeza? - de que, realmente, a aütoridade po
licial e as autoridades do Ministério Público designa
dos para buscarem a verdade proporcionarão o indi
ciamento e a condenação dos responsáveis. Tenho 
certeza de que, durante o transcurso desse trabalho 
iudipial, será pedida a prisão preventiva daquel~ 
que geriram fraudulentamente as contas do Banco 
Nacional. 

. Essa é a explicação que tenho. 
·. · · . O Procurador Alex Amorim ainda nos comuni

cou-que viria hoje a Brasflia, ·acompanhado de·ou
tros membros da comissão, para, em conjunto, visi- · 
tárem o Banco Central e sentirem pe perto qual o 
apoio que receberão, para que, realmente, não haja, 
em tempo algum, interrupção nessas investigações, 
com a falta de dados e de· documentos. 

Esta Casa tem a obrigação de colaborar, prin
cipalmente na hora em que for neceSSária a quebra 
do sigilo bancário: · -
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Muito obrigado, Senhores. 

Durante o discurso do Sr. Romeu 
T uma , o Sr. Bel/o Parga, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antônio 
Carlos Valadares, suplente de Secretário. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. · 

A SRA. JÚNIA MARISE - Estou inscrita, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos V!llada
res) -Tem a palavra V. Ex". 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, fui ci
tado duas vezes: uma, pela Senadora Marluce Pinto; 
outra, pelo Senador Esperidião Amin. Eu estava 
aguardando, por conta de ser o primeiro inscrito de
pois da Ordem do Dia Eu falaria, respeitando essa 
ordem, mas como existem várias inscrições de co-• 
municação inadiável, pergunto à Mesa: se eu solici
tar a palavra por ter sido citado, terei prioridade e 
poderei falar agora? Porque se essa questão se dis
tanciar muito, perde a condição da resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Canos Valada
res) - Logo depois que a Senadora Júnia Manse fa
lar, garanto a palavra a V. Ex". 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, por 
ter sido cttado, eu queria o direito de responder. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Canos Valada
res) - Em seguida à fala da Senadora Júnia Manse, · 
V. Exª disporá de 50 minutos para dar a resposta 
que bem quiser e entender. A Mesa garante. 

Com a palavra a Senadora Júnia Manse . 
. A SR. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador) - ·sr. Pré
sidente, Sr<s e Srs. Senadores, em São João do Pa
raíso, Município a 350 quilômetros de Montes Cla
ros, ao norte de Minas, a pior seca desde 1986 já 
deixou 80% da pepulação sem água e os carros-pi
pas têm sido a única alternativa das pessoas. Já são 
80 dias sem chuvas e como também não choveu· na 
nascente do Rio S!!.o João, o leito se reduziu drasti
camente, colocando em risco o atendimento ·de ·10 
mil pessoas que moram na cidade. Parou de chover 
em dezembro. Nos meses de janeiro, fevereiro e 
março, as chuvas foram esparsas, e mesmo assim, 
apenas nos Municlplos de Brasma de Minas, São 
Francisco e Coração de Jesus. 

No Municlpio de São João do Paraíso, 300 pro
dutores rurais; que plantam as suas lavouras:às 
margens dos 40 quilômetros do Rio .São João, já de
sativaram os seus equiparnentcs de irrigação e, com 
a falta de trabalho, estão se deslocando para São 
Paulo e-Triângulo Mineiro à procura de emprego nos 

canaviais ou como serventes de pedreiros. Nas ca
sas, ficaram apenas as mães, conhecidas como 
"viúvas da seca", e seus filhos, que para sobrevive
rem estão sendo alimentados pela Prefeitura com os 
produtos da merenda escolar. 

o abastecimento de agua para a população de 
Taiobeiras, Município vizinho a São João do Paraí
so, também está comprometido, em razão de o Rio 
Pardo estar secando, e a perspectiva é desalentado
ra. Dos dez poços perfurados em Taiobeiras somen
te um apresentou água, o que demonstra se um 
subsolo fraco. 

Também em função da seca, o Departamento 
Estadual de Estradas e Rodagem (DER,MG) parali
sou as obras de encascalhamento da estrada São 
João do Paraíso a t aiobeiras,. de 60 quilômetros, 
por falta de água para molhar a pista. 

A seca não está penalizando apenas São João 
do paraíso, mas também os Municípios do Médio Je
quitinhonha foram afetados pela falta d'água, a 
exemplo de Medina, Comercinho, Cachoeira do Pa
jeú e Francisco Badaró, onde a sttuação é ainda 
mais grave. Nesta última cidade; toda a água consu
mida é retirada de poços artesianos. Os poços, em 
sua maioria, estão secos. 

A sttuaçãci é também grave nas comunidades 
rurais, onde o acesso de caminhões-pipa é dificulta
do pelas péssimas condições elas estradas. Coronel 
Murta, distrtto de Ereire Cardoso, que possui 1.500 
habitantes, está com atendimento no fornecimento 
de agua pará apenas 35% da população. Além da 
falta de .áQua para abastecimento doméstico, a seça 
trouxe consequências catastróficas para a região. As 
colheitas de gí-ãos - arroz, milho e feijão - toram re
dUzidas em 80%. O feijão dà seca não resistiu à es-
tiagem · · · · · 

O Prefeito de Sãci João do· Paraíso, Manoel 
Capuchinho, acredita que a alternativa para acabar 
com o drama da seca é a construção de uma barra
gem no rio São João, para perenizáclo. 

A companhia de água e saneamento do Estado 
- COPASA- avalia a· sittiação em Taiobeiras e re
gião cóma· preocupante. Neste local foi construfda 
uina barragem de menor porte; em caráter de emer
gência, para solueionar o problema, mas foi destrúl-
da antes· de ser concluída · · • · · 

Sr. Presidente, Sr%· e Srs. Senadores, essas 
informações que trago de uma das negiões· mais po
bres de Minas Gerais e quiçã do Brasil - o Vale do 
Jequitinhonha e parte do Norte de Minas - são exs
lamente o retrato, a radiografià, neste' momento, da 
sttuação avassaladora que está causando, sem· ~ú-
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vida alguma, grandes dificuldades para a população 
de toda aquela região. 

No ano passado, o· Senado Federal aprovou, 
por unanimidade, um projeto de nossa autoria, que 
autorizava o Governo Federal a ir1cluir na área da 
Sudene todos os municípios da região do Vale do 
Jequitinhonha Esse projeto está agora em tramita
ção na Câmara dos Deputedos. Lamentavelmente, 
quando já estava na Ordem do Dia, por solicitação 
do Líder do PFL, foi retirado de pauta, não tendo 
ainda retomado para a sua discussão. 

~ essa a situação que vive hoje 80% daquela 
população do Vale do Jequitinhonha e da região nor
te de Minas, afetadas exatamente em decorrência 
das secas que assolam aquela área. Os nossos Se
nadores do Nordeste sabem o quanto isso causa em 
prejuízo para uma população carente das regiões 
assoladas pelas secas. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou 
hoje, sem dúvida alguma, como porta-voz das "viú
vas da seca" do Vale do Jequitinhonha e do norte de 
Minas. Elas estão apenas com seus filhos. Os seus 
maridos já deixaram os seus lares e estão se dirigin
do para o Triângulo Mineiro e São Paulo à procura 
de emprego, a fim de que possam enviar recurscs_ 
necessários à sobrevivência das suas famílias. 

Esse o quadro lamentável, a situação de misé
ria social que está se abatendo, mais uma vez, so
bre toda a região do Vale do Jequitinhonha Faze
mos, aqui, com este registro, um apelo à Câmara 
dos Deputados. O próprio Presidente daquela Casa, 
Deputado Luis Eduardo, disse-me, pessoalmente, e 
a toda Comissão dos Deputados Fedérais da Bancada 
de Minas Gerais, que é favorável a que o V ale do Jeqli
tinhonha possa obter os recursos e participar desse pro
jeto de combate às secas por meio da Sudene. 

Entandemcis, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, que se pennitirmos, mais uma vez, que esse 
quadro continue sem que haja, por parte de nossas 
autoridades, a menor atenção para a salvação de 
uma população, essa situação a cada dia mais se 
agravará com essas dificuldades sociais, por faita de 
condições de trabalho, por falta de condições de so
brevivência As nossas crianças do Vale do Jequiti
nhonha estão, inclusive, se alimerrtando até mesmo 
com ração porque não têm alimentos. Esta é uma si
tuação social grave. 

Há pouco tempo, o Jornal Nacional, para todo 
Brasil, mostrou o estado de calamidade pública de 
vários municípios do Vale do Jequitinhonha 

~ o apelo que faço também ao Presidente da 
República, para que Sua Excelência detennine, em 

situação emergencial, neste momento, os recurscs 
necessários para combater a seca, a miséria e a 
fome que se abate em todo o Vale do Jequitinhonha. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada

res) - Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 

seguinte discurse. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, inicialmente lamento 
que nem a Senadora Marluce Pinto, nem o Senador 
Esperidião Amin estejam aqui, já que vou falar em 
réplica ao que os dois Senadores disseram. 

Lembro o Plenário que eu havia dito que esta
va inscrito para um pronunciamento. Portanto, fala

. rei, apesar das ausências, porque·entendo que elas 
foram propositais. ·· 

Antes, no entanto, eu gostaria de comentar so
bre as questões levantadas pelos dois Senadores e 
pedir uma ratificação ao Jornal do Senado, porque 
esse diário, em matéria publicada neste dia, diz: 
•Jucá Pede Garantia de Vida para Ir a Roraima". Em 
meu discurso de ontem, não pedi garantia para ir ac 
l"[leu Estado. Comuniquei a esta Casa que havia 
uma violência política por lá e que iria de qualquer 
jeito, porqúe não preciso de garantia de vida para ir 
a R orai ma, porque eu me garanto. Estou acostUma
do a fazer política no meu Estado, enfrentando essa 
co~a que aí está -

Sr. Presidente, quero dizer a V. Exª que comu
niquei à Mesa, ao Ministério da Justiça e à Policia 
Federal essa questão, porque entendo que o Gover
no Federal deve estar atento. Volto a afirmar que, a 
qualquer momento - como mostrarei a seguir -, po
derá ser necessária uma intervenção federal naque
le Estado. Dessa fonna, peço a retificação para que 
se diga que eu comuniquei à Mesa a violência políti
ca, mas que não preciso da Policia Federal para ir 
ao meu Estado, porque há 7 anos so_u oposição e 
enfrento essas pessoas que crêem passar por sobre 
a lei, fazendo o que quiserem no Estado, porque es

. tão numa região distante e a mídia não se interessa 
por absurdos que por lá ocorram. 

Gostaria de dizer, inicialmente respondendo à 
Senadora Marluce Pinto, que é muito estranho quan
do S. Ex• vsm ao plenário dizer que Roraima é um 
Estado pacato, pois "só" mataram dois ou três". Isso 
é uma brincadeira! Só mataram dois ou três? ~ muito 
bom para eles! E para a família dos que foram assassi
nados? E para a família elos que são perseguidos? 
Isso não é uma brincadeira, nem é um Estado pacato. 

Lembraria, aqui, o assassinato do jornalista 
João Alencar. Os culpados não foram punidos até 
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hoje! E lembrar que o jornalista foi assassinado 
quando denunciava corrupção no Governo do Sr. 
Ottomar Pinto, marido da Senadora. 
· Quero lembrar aqui o advogado e Conselheiro 
Federal da OAB, Paulo Coelho, que foi assassinado 
depois da posse da minha esposa como Prefeita, 
porque defendeu, Sr. Presidente, um motorista que 
foi preso durante uma campanha política no horário 
gratuito, dos que fazem hoje o Governo. Foi utilizado 
para ir ao programa eleitoral dizer que havia sido 
preso, porque era traficante de drogas, do nosso 
lado. Esse mesmo motorista que aparecia no horário 
eleitoral, era impedido de falar com o advogado e 
com qualquer pessoa Preso, seqüestrado numa 
sala da Secretaria de Segurança Pública, quando 
era Governador o S<. Ottomar Pinto, marido da Se
nadora. E V. Exª atente para o que vou dizer. esse 
motorista não foi assassinado na Secretaria de Se
gurança, porque o advogado Paulo Coelho, Conse
lheiro Federal da OAB, junto com a Polícia Federal, 
foi lá e o resgatou. . 

Eu gostaria de falar aqui no Prefeito Sílvio Lei-
te, também assassinado. .._ ·-

Portanto, não me venham aqui falar que matar 
dois ou três é normal, porque isso é um absurdo. 

Eu gostaria de comentar, também, as coloca
ções da Senadora, quando se refere ao fato de não 
andar com segurança no Estado. Claro que ela não 
anda. Ela não precisa São eles que ameaçam! Para 
que vão andar com segurança? Quem tem que bus-
car a segurança é quem .está sendo ameaçado. 
Quem tém que buscar segurança são as vítimas, 
não os agressores. Que brincadeira é essa? 

Gostaria, também, de comentar o que a Sena
dora disse ao se referir que "não há clima de violên
cia no Estado". Ora, não há clima de violência no 
Estado? Vou encaminhar amanhã à Mesa do Sena
do, à própria Senadora e ao Senador Esperidião 
Amin, duas horas de programa de televisão feito 
hoje no ~tado, onde o Governador Neudo Campos 
agre<:!iJ 2 mim. a minha esposa, além dos Pariamen
tares ca Oposição. Quem viu, disse que o Govema
dvr estava lão transtornado que não sabe se eslava 
bêbado ou sob outros efeitos. 

?ortanto, Sr. Presiden!e, a queslão é muito 
grave e séria; Não adianta vir dizer para resolvermos 
a ~u3stao no Estado. Como vamos resolvê-la, se lá, 
não podemos falar porque a imprensa é impedida, a 
.:Justiça nós acionamos, mas é lenta, e a Oposição é 
perseguida e espezinhada? Não, Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores. Temos que trazer a questão 
da Amazônia, a falta de cumprimento das leis, a per-

seguição política, a falta de liberdade e democracia 
para este plenário, porque, como disse á Senadora 
Marina Silva ontem, ·quase 50% do território brasilei
ro, hoje, está sob o jugo, muitas vezes, de figuras 
como a do Governador Neudo Campos. 

Não vim aqui para denegrir a imagem do Esta
do, disse ontem, preferia estar falando de ordena
menlo mineral, produção da agricultura, de coisas 
positivas. Mas entendo que, como Senador e líder 
da Oposição no Estado, tenho o dever de garantir a 
integridade das pessoas, defender as liberdades, 
defender a democracia A democracia e a liberdade 
começam quando o próprio Governador do Estado 
respeita esses direttos, o que não está ocorrendo hoje. 
Fui atacado e agredido hoje na televisão pelo Gover
nador, e vou tomar as providências legais cabíveis. 

Respondendo ao Senador Esperidião Amin, 
por quem tenho imenso respeito, gostaria de dizer a 
S. Exª que, infelizmente, está falando por pessoas 
que não conhece bem. Já que S. Exª gosta de invo
car testemunhos, eu invocaria o testemunho do pró
prio Senador, quando em 1992 era do PPR e a atual 
Prefeita, Tereza Jucá, era Deputada Federal do 
mesmo Partido, o Senador se horrorizava com as 
denúncias e com as histórias que ouvia sobre esse 

.. mesmo grupo político que, hoje, estranhamente 
atesta 

O Sr. Neudo Campos, em 1992, era candidato 
a Vice-Prefeito na mesma Chapa que prendeu Seve

. fino, que tentou fo~ar as eleições para o Tribunal 
Superior Eleitora~ suspender as eleições por 60 dias 
e o Senador Espéridião Amin, como membro do 
PPR, acompanhou tudo isso. Eu gostaria de invocar 
um pouco a memória de S. Ex• .. Relembrando esses 
fatos, talvez faça com que se lembre e tenha um 
pouco menos de ênfase ao atastar coisas a respêito 
de Roraima e da sua política 

Gostaria tiunbém de dizer que essas agressõ
es não são inventadas; que não estamos aqui brin
cando; que estou tratando com seriedade essa 
questão e não admito que o Senador venha dizer ou 
insinuar que aqui não está sendo tratado com serie
dade esse problema. Não sou de insinuar, Senador, 
sou de dizer. Não. faço política em Ro(aima insinuan
do. Faço política em Roraima resistindo. Faço políti
ca em Roraima enfrentando assassinos. Faço políti
ca em Roraima enfrentando corruplos. Faço política 
em Roraima defendendo os direitos de uma popula
ção que, contra tudo e contra todos, tem sido fiel nas 
umas a essa posição. 

Não estou aqui insinuando; estou afirmando. 
Não estou aqui fazendo alusões; estou dizendo que 
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pessoas foram assassinadas. Estou aqui afirmando 
que há uma trama de violência porque o próprio Go
vernador do Estado está estimulando essa violência 

E quero contar aqui uma história. Quero falar 
aqui sobre o que estavam tentando fazer com a mi
nha filha de 18 anos. Temos informações de que pa
rentes do Governador estavam armando para colo
car droga no carro da minha filha na universidade, 
para prendê-la 

Foi por esse motivo que denunciei isso aqui em 
plenário, como denunciei também que estavam colo
cando no jornal que nós iríamos ameaçar üm deter
minado vereador, porque se amanhã esse vereador 
aparecesse morto, iriam querer imputar·à Oposição 
o seu assa5sinato. E nós não jogamos com a violên
cia. Somos vítimas da violência, mas resistimos à 
violência, Sr. Presidente. 

Então quero aqui, de público, reafirmar tudo o 
que eu disse ontem. Não estou aqui insinüanâó que 
há violência; estou afirmando que há violência. Es
tou afirmando que hã uma armação no Estado para 
moer as Oposições. Estou afirmando também que, 
como Senador da República, vou resistir para que 
isso não aconteça. Não sei o que vai acontecer. O 
Governador é irresponsável o bastante para fazer 
qualquer coisa Pairam sobre o Governador acusa
ções de violência, que vou 'trazer a este plenário. 
Pairam sobre o· grupo da Senadora Marluce Pinto 
acusações de violência que vou trazer a este plená
rio. Não estou aqui com leviandades., Estou fazendo 
afirmações de quem dia a dia enfrenta uma luta 
atroz. 

Gostaria de comentar ainda que as declaraçõ
es do Senador Esperidião Amin de que, se por aca
so ocorrerem esses problemas, S. Exª gostaria de 
comandar a investigação dos fatos. Quero dizer ao 
Senador, com todo respeito que tenho por S. Ex", 
que dispenso esse comandamento, pois o Senador 
já demonstrou, quando atestou o que não conhece e 
não sabe, quando avalizou as ações do Governador 
Neudo Carrpos, qlle tem um lado, que é o lado do seu 
Partido. E está ria posição dele, pois é Presidente do 
Partido e tem que defender qualquer dos membros. 

Quero · dizer que encaminharei documentos, 
que mandarei para o Senador amanhã as fitas com 
as agressões do Governador, que mandarei para o 
Senador amanhã os jornais com as. agressões· do 
Governador, para que s: Ex• poSsa ver efetivamente 
que o clima que estamos denunciando em Roraima 
é de perseguição e de violência política 

Não gostaríamos de estar aqui hoje fazendo 
este discurso. Eu tinha um discurso pronto versando 

sobre uma emenda constitucional que aprovei, mas 
não há como falar em emenda constitucional, se em 
Roraima a vida das pessoas está sendo ameaçada 
Não há como falar em questões nacionais, se a li
berdade e a democracia do Estado que represento 
como Senador estão sendo aviltadas. 

Por isso, Sr. Presidente, fica aqui o meu alerta 
Fica também a minha solicitação de correção do jor
nal e das posições da Mesa do Senado. Não estou 
pedindo proteção para ir a Roraima. Estou comuni
cando ao Senado Federal que vou a Roraima, onde, 
infelizmente, há esse clima de violência e de amea
ça sobre os membros da Oposição. 

Se a Polícia Federai investigar, vai chegar no 
que estou dizendo. Se a Polícia Federal não investi
gar, eu peço a Deus que esses procedimentos, nos 
quais a História mostra um caminho e um rastro de 
violência, não continuem sendo perpetrados por es
ses poderosos que estão acostumados a casar e a 
se balizar em Roraima porque entendem que lá eles 
podem tudo. . 

Não podem, Sr. Presidente! Não podem! E nós 
vamos buscar a Justiça em todas as. suas instân
cias, para mostrar que, apesar de tardio, Roraima 
hoje tem parlamentares que defendem o direito de 
todos e que sabem lutar apesar das ameaças. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada

res) - Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy, próximo orador inscrito. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu fico pensando se 
o Governo realmente refletiu com a profundidade ne
cessária sobre a ação de impedir, no plenário do Se
nado, a realização da Comissão Parlamentar de In
quérito sobre o Sistema Financeiro. 

Estamos tendo a notícia agora de que, na Câ
mara dos Deputados, conseguiu-se o número ne
cessário de assinaturas para ali constituir-se a CPI. ... 

Será que o Governo agora vai proceder da 
mesma forma? Vai impedir também que lá se realize 
a CPI? Será que não seria até melhor que tivesse 
havido a CPI no Senado, do ponto de vista do pró
prio Governo? Será que não seria melhor, então, 
que houvesse uma CPI mista? 

Alguns Senadores chegaram a dizer ao Sena
dor Antonio Carlos Valadares que, se a CPI fosse só 
do Senado, assinariam, talvez porque a média de 
idade - nem tenho a certeza - dos Senadores é um 
pouco mais alta. Quem sabe alguns Senadores ava
liem que o Senado é mais equilibrado para realizar 
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uma Comissão Parlamentar de Inquérito de extrema 
responsabilidade para examinar as instituições fi
nanceiras, o sistema financeiro? 

Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, fico 
preocupado com a situação do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Na semana passada, o Porta
Voz, Einb<!Íxador Sérgio Amarai, negou que tivesse 
havido qualquer tipo de barganha e de físiologismo. 
Eis que ontem o Presidente do PSDB, Governador 
Tasso Jeiressati, do Ceará, por ocasião de sua visita 
a Re~ite, disse que o Governo Federal "recorreu ao 
fisiologismo" para· obter vitória nas últimaS grandes 
votações no Congresso (arquivamento da CPI dos 
Bancos e a refonma da Previdência). 

Divulga a Folha de S. Paulo, edição de hoje: 
''Tasso Jereissati admitiu também que, 

"em alguns momentos" o Governo esteve 
refém do fisiologismo (cessão de cargos e 
recursos públicos a Parlamentares para as
segurar apoio no Congresso). 

"No sistema democrá!ico não é fácil se 
fazerem reformas como fizemos, que impli
cam mudanças de ordem constitucional", 
disse ele. 

As afirmações do Governador cearen
se foram feitas em entrevista coletiva, mo
mentos antes da abertura do seminário 
"Nordeste em Exame", promovido pela re
vista Exame e do qual ele foi um dos partici-
pantes- , 

Os jornalistas haviam perguntado se o 
Governo Federal havia adotado fisiologismo 
para convencer os Parlamentares. "Não, 
não adotou", reSpondeu. · · -

"Mas o Governo recorreu ao flsiologis
mo?", foi a pergunta seguinte. "Sim, recor
reu", disse ele. 

"Da maneira como está o sistema poli
tico brasileiro, é praticamente impossível, 
nas circunstãncias atuais, fazer valer alguns 
projélos sem um pouco dessa prática". 

Um pouco dessa prática pode? Será que se 
pode cometer um pouco de "desfaçatez", como qua
lificou o Presidente Fernando Henrique quando criti
·cava práticas do fisiologismo em Governos anterio-
res? · 

Continua o jornalista Vandeck Santiago, da Folha: 

Para a aprovação da reforma da Previ
dência e o arquivamento da CPI (Comissão 
Parlamentac de Inquérito) dos.Bancos, o go
verno federal ofereceu cargos e obras nos 

-Estados e assumiu dividas. -

O Presidente do PSDB qualificou esse procedi
mento como"uma praga mortal para o Pais". 

Sr. Presidente, isto é um fato extremamente 
grave. É o Presidente do PSDB que está reoonhe
cendo a prática do fisiologismo. O que vai fazer o 
Congresso Naciona{ a esse respeito? Será que o 
Senado Federal não vai reagir a tal tipo de procedi
mento? Se o Presidente do PSDB confirma que hou
ve essa prática mortal, os senadores vão ficar quie
tos e dizer que tudo está bem? Ou vão pedir ao Go
vernador-Tasso JereisSati que sponte os fatos e ex
plique quais correspondem a essa doença que pode 
matar a democracia? 

Sr. Presidente, ainda não estou oonvencido de 
que para o próprio Presidente Fernando Henrique 
Cardoso seja inoonveniente ou desnecessária a CPI; 
ao contrário, cada dia que passa, mais certeza tenho 
da sua necessidade. 

Hoje estiveram presentes, na Comissão de As
suntos Econõmioos, o Diretor de Fiscalização do 
Banco Central, Cláudio Mauch; o Chefe de Fiscaiiza
ção, Adilson Ferreira, e o Chefe do Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro, Luiz Carlos Ál
vares, para responderem a questões sobre os pro
cedimentos de fiscaiização do Banco Central. Pros
seguirá amanhã o depoimento deles, mas quero di
zer, com sinceridade, que não fiquei inteiramente sa
tisfeito com as explicações sobre por que, em algu
mas ocasiões, a fiscalização do Banco Central pare
ce demorar tanto para concluir a apuração rigorosa 
de fatos. 

Se, em 1991, iniciou-se a apuração de remes
sas irregulares de recursos ao exterior pelo Banco 
Excel, por que, passados cinco anos, ainda não se 
concluiu a averiguação do falo? 

Sr. Presidente, perguntei ao Diretor Cláudio 
Mauch sobre o fato de a Química Industrial Paulista, 
entre novembro de 1993 e março de 1994, ter reali
zado sete operações de empréstimos junto ao Ban
co Excel, oomposta cada operação de dois contra
tos, um regular e outro ilegal. O primeiro contrato foi 
pago ao Banco Excel e o segundo foi pago a tercei
ros indicados pelo banco, em valores posterionmente 
debitados do contrato regular e equivalerrtes à parte 
significativa dos juros e encargos referentes ao oon
trato regular. 

O valor total dos contraias ilegais somou apro
ximadamente 4 milhões de reais, pagos a trinta pes
soas físicas e jurídicas diferentes, com cheques no
minais. A documentação sobre o caso foi encami
nhada ao Banco Central. Trata-se de prática de cai
xa 2, que leva à sonegação de impostos. 
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Perguntei ao Diretor de Fiscalização se já ha
via uma conclusão a respeito desse assunto. Há um 
ano, esse processo está tramitando lá e, em março, 
foi entregue ao Presidente Pérsio Anda No iniçio de 
março desta ano, foi encaminhada novamente ao 
Banco Central a retteração da denúncia com mais 
elementos a respeito. O Chefe da Fiscâlízação, Adil
son Ferreira, quando questionado se porventura o 
processo estava sobre sua mesa, disse que não. 
Quando perguntei ao Diretor Cláudio Mauch se o 
processo estava com ele e se havia informações a 
respeito do assunto, o mesmo disse que não sabia 

Isso é sério e grave porque o Banco Central 
está prestes a autorizar ao Banco Excel o beneficio 
do Proer, recebendo recursos a taxas de juros bem 
menores do que as de mercado para absorver os 
ativos do Banco Econõmico: Como poderá o Banco 
Central autorizar isso sem antes haver a conclusão 
sobre o procedimento do Banco Excel nessas opera
ções, bem como naquelas relativas à remessa inde
vida e irregular de recursos ao exterior em 1990 e 
em 1991? Isso corresponde àquilo que o Banco 
Central pode considerar como qualificação de banco 
idõneo? 

Uma comissão parlamentar de inquérito, suge
rida pelo Senador Antonio Carlos Valadares, que 
preside a sessão neste instante, e apoiada por nós, 
justamente proporcionaria a possibilidade de averi
guarmos isso em profundidade. 

Hoje, o Senador Romeu Tuma r:eportou-se à vi
sita que fez ontem à Procuradoria-Geral da Repúbli
ca no Rio de Janeiro e ao Delegado Paulo Lacerda, 
que está presidindo o inquérito sobre o Banco Na
cional e que apoiou integralmente que as ações de 
investigação sejam completas. 

Tenho a convicção, Presidente Antonio Carlos 
Valadares, de que, com a realização da CP!, o Dr. 
Paulo Lacerda terá muito mais elementos para diri
mir todos os problemas. Ele já teve esse tipo de ex
periência, pois !di ele quem levou adiante o trabalho 
da Comissão Fiai-lamentar de Inquérito sobre o caso 
PC Farias. E quanto ele se aproveitou do acúmulo 
de documentos e de depoimentos realizados peran
te a CPI! Graças a isso, ele pôde realizar, depois, 
um trabalho importante, ai nela não finalizado em ter
mos das suas conclusões perante a Justiça 

Assim, Sr. Presidente, quinta-feira próxima, um 
grupo de senadores, entre os quais V. EJ(O., o Sena
dor José Eduardo Outra, toda a bancada do PT, do 
PDT e outros senadores que apoiaram a CP!, in
gressará com um mandado de segurança junto ao 
Supremo Tribunal Federal, para que examine melhor 

a decisão do Plenário desta Casa. Respeitamos 
essa decisão, mas não podemos estar de acordo 
com ela, porque neste caso está-se ferindo um direi
to constitucional de 1 f3 ou mais de senadores que 
solicitaram uma CPI sobre fato claramente determi· 
nado. 

Na Câmara dos Deputados, o procedimento 
talvez se repita. Contudo, deixo aqui o alerta, Sr. 
Presidente. Se o Governo de fato nada tem a temer, 
se quer esciarecer completamente a situação, muito 
melhor será para a Nação, para a saúde, a estabili
dade e o fortalecimento do Sistema Financeiro Na
cional a realização da Comissão Parlamentar de In
quérito. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Vaíada
res) - Concedo a palavra ao líder do Partido dos Tra
balhadores, Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pro
nuncia o seguinte discurso: Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's_e srs:·. Senadores, também 
pretendo fazer alguns comentários sobre o assunto 
CP!, seguindo a mesma linha do Senador Eduardo 
Suplicy. 

Inicialmente, gostaria de registrar que me sur
preenderam profundamente as afirmações dos jor
nais, atribuídas ao Governador Tasso Jereissati, que 
ultimamente não tem sido muito feliz em suas decla
rações. Primeiro, foram aquelas feitas no Japão e, 
agora, falou que "houve fisiologismo, mas um fisiolo-
gismo circunstancial". _ 

Em breve, chegaremos a uma situação em que 
fisiologismo circunstancial será perdoável. 

Não sei qual é a diferença entre fisiologismo 
circunstancial e fisiologismo permanente, ou cons- · 
!ante. Para mim, tudo é fisiologismo. 

E diz aqui o Senador Eduardo Suplicy que o 
importarrte é S. EJ(O. reconhecer que houve fisiologis
mo. Realmente. Mas essas afirmações depõem 09n
tra o Congresso Nacional e contra o Governo Fede
ral, porque fisiologismo, assim como corrupção, é 
uma prátiica que não tem mão única; tem duas 
mãos. · 

Se houve corT4>0rtamento fisiológico por parte 
de parlamentares que, porventura, tenham mudado 
os seus votos em relação à Previdência ou à CPI, 
isso deve ter-se dado em função de uma ação do 
Poder Executivo, de um Governo que, durante a sua 
campanha, fazia questão de registrar que estava 
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inaugurando um novo tempo e um novo modo de se 
fazer política no País. 

Lembro-me de que o então Senador Fernando 
Henrique Cardoso, por diversas vezes, fez declara
ções contrárias à utilização da mãquina pública para 
se conseguir votos nQCongresso Nacional. ~ 

A imprensa tem divulgado isso e as justificati
vas, até o momento, têm sido pouco convincentes. 
Agora vem o Governador do Cearã, Tasso Jereissa
ti, confirmar que houve fisiologismo, que, no entanto, 
é perdoãvel por ser circunstancial. 

Serã que é este tipo de Governo e de _Congres
so que queremos: dos que não se submetem ao fi
siologismo constante, mas ao circunstancial? 

Isto é tão grave quanto a própria deeisão, to
mada na semana passada, de arquivamento de um 
direito da minoria Houve aqui uma demonstração 
explícita de ditadura da maioria, o que é bastante di
ferente de uma democracia, que pressupõe prevale
ça a vontade da maioria, mas com respeito aos direi
tos da minoria. 

Nunca é demais repetir - e jã o fizemos, por di
versas vezes, na discussão da matéria na semana 
passada - que a Comissão Parlamentar de Inquérito 
é um direito constitucional da minoria de 1/3 das Ca
sas, em conjunto, ou individualmente, por meio de 
requerimento subscrito. Daí 1/3 de parlamentares 
criarem a comissão parlamentar de inquérito. 

O Sr. AntOnio Cartas Valadares - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com pra
zer, ouço V. Exª. 

O Sr. Antônio Car1os Valadares - Nobre Se
nador José Eduardo Outra, V. Exª enfoca um assun
to que traz outro à tona. O Governador Tasso Jereis
sati, investindo-se de porta-voz do Presidente da 
República no Japão, tachou todos aqueles que pro
moveram a criação da CPI de terem cometido um 
ato de irresponsabilidade e de terem sido levianos. 
S. Ex", talvez, com essa aci.rsação infundada e in
temç- Jstiva, apenãs para agradar ao Presidente da 
Republica, estivesse antecipando o seu outro ato de 
irresponsabilidade política, ao esclarecer, em·entre
vista concedida no Recife, que reformas politicas, 
como a da Previdência ou o sepultamento de uma 
CPI como a dos bancos, só ·poderiam ocorrer fazen
do uso da máquina do Governo, ou de um fisiologis
mo que S. Ex"-, lá no Cearã, condena de araque. O 
Presidente da República se esqueceu - como V. Exª 
acentuou - de todas aquelas promesSas feitas du
rante a campanha eleitoral, quando obteve uma vo
tação notável, elegendo~e para Primeiro Magistrado 

desta Nação. Então, trata~e somente do modo de 
se falar. "faça o que digo, mas nãc faça o que faço". 
Aprendemos isso no nosso Nordeste. As palavras, 
de repente, são esquecidas, jogadas no esqueci
mento. E vêm os conselhos através da televisão, 
mas, na prática, fazem justamente o contrário. Daí, 
devido à inconstânCia de· determinados políticos, a 
opinião pública, sempre que é procurada para res
pondera alguma pesquisa, declara que a classe po
lítica não merece confiança, que os políticos agem 
sempre de má-fé, procurando enganar o eleitor. Mas 
quem o engana? São as _oposições? Aqueles que 
desejam impor um ritmo de seriedade à coisa públi
ca? Não. Quem está enganando a Nação e a popu
lação são aqueles que, a pretexto de uma pretensa 
estabilidade monetária, derrubaram a CPI dos Ban
cos. Agem com irresponsabilidade aqueles que, utili
zando-se da máquina administrativa, praticam o fi
siologismo de forma desbragada, como ocorreu na 
semana passada, com a aprovação da reforma da 
Previdência e com a derrubada do requerimento da 
CP!. V. Exª tem toda razão quando diz ser preocu
pante essa postura do Governo democrãtico do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso. Em face da 
possibilidade de ser aprovada a CPI numa segunda 
instância- como havia sido em plenário -, acenaram 
com o recurso do fisiologismo e com as declarações 
ameaçadoras de que o País poderia utilizar-se do 
exemplo do Peru, aplicando o regime de Fujimori. 
Quem saberia dizer se isso aconteceria? Penso que 
o Exército brasileiro está com as "barlbas de molho", 
·cansado de sempre ser chamado por aqueles que 
desejam continuar no poder para dar golpe de esta
do. O Exército està consciente do seu papel de ins
trumento de salvaguarda da nossa Consti!!Jição e 
das instituições democráticas. Creio que o Ministro 
Sérgio Moita deveria ter outro nome - s_ Exª me per
doe -, mas deveria ser Sérgio "Ditadura", porque S. 
Exª pregou abertamente, para que toda a Nação les
se nos jornais, ouvisse no rádio e visse na televisão 
que cometeu uma atitude que poderia condenã-lo e 
até destituí-lo do Ministério: S. EX"prégou aberta
mente uma conspiração contra as instituições demo
cráticas. De modo que, Senador José Eduardo Ou
tra, somos responsáveis; irresponsáveis são S. 
Exªs. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Anlônio Carlos Valadares. 

Por falar _em opinião pública, o que o (3ovemo 
gosta muito de registrar, as pesquisas mostram que 
a maioria absoluta, pelo menos daquele universo 
pesquisado, que foi a cidade de São Paulo - com 
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certeza, se a pesquisa se estender ao resto do Bra
sil, não teríamos resuüado-diferente -, as pesquisas 
mostram que a maioria absoluta da população quer 
a CP!. Mesmo setores que apóiam o Governo Fer
nando Henrique Cardoso, que o consideram um 
bom Governo, querem a CP!, porque entendem 
aquilo que já dissemos por diversas vezes aqui: não 
queremos a comissão parlamentar de inquérito para 
atacar o Governo;· entendemos que a CP! é uma 
atribuição do Poder Legislativo e que, particularmen
te, nessa questão dos bancos, é necessária uma in
vestigação mais aprofundada. 

A postura do Sr. Cláudio Mauch, hoje, em seu 
depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos 
do Senado, demonstrou mais uma vez que a única 
forma de as autoridades econõmicas do Governo 
prestarem os esclarecimentos necessários, é uma 
CP!. Durante as Comissões Permanentes do Sena
do, e isso se deu não apenas 'eõm o Sr. Cláudio 
Mauch, mas com o Sr. Gustavo Loyola e o Ministro 
José Serra, os depoentes vêm aqui e não respon
dem as perguntas. E isso ficou demonstrado hoje, 
na Comissão de Assuntos Econômicos, particular
mente com relação às perguntas feitas pelos Sena
dores Eduardo Supli~y e Roberto Requião, quando 
as perguntas não foram respondidas, porque talvez 
não considerem as Comissões Permanentes com 
autoridade suficiente para inquiri-los. 

Tenho CElrteza de que essa qu.estão da CP! 
não vai parar por aqui, não só pelo nosso mandado 
de segurança, ao qual daremos entrada na próxima 
quinta-feira, como também as iniciativas da Câmara 
dos Deputados e a possibilidade de uma CP! mista 
do Congresso Nacionai. Mais cedo ou mais tarde, 
mostrar-se-à necessária, até para a própria fideran
ça do Governo, uma CP!. Não tenho dúvida de que 
a CP! será uma espécie de Fred Krueger para o Go
verno Fernando Henrique Cârdoso. Ficará tal qual 
um cadáver insepulto, tal qual um zumbi rondando e 
voltando às am(idades, até porque sabemos que sur
girão novos faros envolvendo o Sistema Financeiro. 
Sabemos que o Governo continuará socorrendo 
bancos falidos. Não sei qual será o próximo. O mer
cado está dizendo, murmurando quem vai ser o prõ
ximo. Não vou dizer. porque senão vão considerar . 
que estamos contribuindo para a instabilidade do 
Sistema Financeiro ou para a instabilidade desse ou 
daquele banco. Mas o burburinho do mercado já co
meça a se fazer ouvir e, com certeza, o Governo vai
se utilizar mais uma vez de recursos para socorrer 
esses bancos. Não sei até quando se justificará a 
utilização de recursos que, embora o Governo diga 

que não são públicos - é lógico que não são do Te
scuro. Não é preciso ser economiS!a para saber que 
esses recursos que são injetados no' Pro e r.. mais 
cedo ou mais tarde acabarão aumentando a dívida 
interna brasileira e terão efeLtos sobre os juros, so
bre a indústria, sobre o comércio. Então, não dá 
para dizer que não são recursos públicos; a não ser 
que entendamos recursos públicos apenas sob o 
sentido estrtto de recursos do 'j'esouro ... 

O Sr. Antônio Carlos Valadares - Senador 
José Eduardo Outra, V. Ex~ tem algum conhecimen
to de que existe por aí afora algum Proer para socor
rer bancos? Isso porque procurei fazer uma pesqui
sa e não encontrei esse "jeitinho brasileiro" de salvar 
bancos falidos. V. Ex•, nas pesquisas que faz seu 
partido, que tem realmente um assessoramento ex~. 
traordinário, chegou a alguma conclusão? É possível 
que nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, na 
fndia, na China, seja lá onde for, em alguma parte 
do mundo, exista esse instrumento milagroso de co
locar em funcionamento instituições falidas, por in
termédio da ajuda do Governo? Esses recursos; que 
representam uma grande sangria para o desenvolvi
mento nacional, podem ser empregados, como o 
próprio Gustavo Loyola aqui afirmou, na abertura de 
linhas de crédito para financiamento da indústria, do . 
comércio e da agricultura. Então, pergunto a V. Exª, 
já que estamos riesse diálogo em favor da CPI, já 
que estamos juntos nesta luta, se há realmente al
gum Proer fora do Brasil. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Senador 
Antonio Carlos Valadares, já tive oportunidade de di
zer aqui no plenário deste Senado um ditado popular 
que diz o seguinte: "Tudo aquilo .que só existe no 
Brasil e não existe em outros países ou é jabuticaba, 
ou é besteira". E penso que estamos diante de um 
episódio semelhante. 

As informações que temos dão-nos conta jus
tamente do contrário. Há o exemplo recente do ban7 
co Daiwa, nos Estados Unidos, um dos maiores ban
cos daquele Pafs que, em função de irregularidades, 
foi multado em 300 milhões de dólares. Aqui se faz o 
contrário. Deve ser o clima tropical! 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, para 
concluir, eu gostaria de registrar mais uma vez que 
acreditamos que o Supremo Tribunal Federal, como 
órgão, como instância guardiã da nossa Constituição 
vai acatar o nosso mandado de segurança, no senti
do de garantir à continuidade dos trabalhos da co
missão parlamentar de inquérito que foícriada e ins
talada nesta Casa e vai corrigir esse flagrante des-
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respeito à Constituição que infelizmente o Plenário 
do Senado Federal cometeu na semana passada 

Acreditamos que isso vai acontecer, até porque 
continuamos acreditando no estado de direito, na 
Constituição e na democracia brasileira. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra , o Sr. Antônio Garfos Valadares, 
suplente de Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Couti
nho Jorge. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra , o Sr. Coutinho Jorge, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Suplicy, suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a Ordem do Dia da ses
são extraordinária a realizar-se hoje às 18h30min a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
REQUERIMENTO N"-263, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento .,. 
263, de 1996, dos Senadores Coutinho Jorge e Beni 
V eras, solicitando, nos termos regimentais, a criação 
de uma Comissão Temporária, com a finalidade de 
·acompanhar as propostas, teses e os procedimentos 
necessários à participação do Brasil na Conferência 
das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos 
- Habitat 2, que será realizada em Istambul, no pe
ríodo de 3 a 14 de junho de 1996. 

-2-
REQUERIMENTO NQ. 265, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento .,. 
265, de 1996, do Senador José Eduardo Outra, soli
citando, nos tenmos regimentais, 4ue sobre os Proje
tes de Lei do Senado~ 79 e 80, de 1995, além da 
comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos. 

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

(Levanta-se a sessão às 18h e 28min.) 

Ata da 29ã Sessão Deliberativa Extraordinária, 
·em 26 de março de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Eduardo Suplicy 

AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antônio Carlos Magalhães
Antônio Caries Valladares - Arlindo Porto - Artur da 
T ávola - Bello Parga - Benedita da Silva - Bernardo 
Cabral - Canos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos 
Wilson - Casildo Màldaner -Coutinho Jorge - Darcy 
Ribeiro - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Al
vares - Emilia Femarides - Epitacio Cafeteira - Er
nandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando Be
zerra - Flaviano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges 
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - [ris Rezen
de - Jader Barbalho -Jefferson Peres - João França 
- João Rocha - Joel de Hollanda - Josaphat Marinho 
- José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira 
- José Roberto Arruda- José Samey - Jú(lia Marise -
Laura Campos - Leomar QLintanilha - Levy Dias -

Lucídio Portella - Lúcio Alcãntara - Lúdio Coelho -
Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva - Marluce Pin
to - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Odacir Soares - Onofre· Quinan - Osmar Dias - Pe
dro Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet - Renan Ca
lheiros - Roberto Freire- Roberto Requião - Romero 
Jucá- Romeu Tuina- Ronaldo Cunha Uma- Sebas
tião Rocha - Sérgio Machado - T eotonio Vilela Filho -
Valmir Campelo- Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardq Suplicy) - A lis
ta de presença acusa o comparecimento de 75 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1" Secretário em exercício, Sr. Antônio 
Carlos Valadares procederá à leitura do Expediente. . 

É lido o seguirrte 
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EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restitlirr:b atiógrafos de projeto de lei sanciona':b: 
N• 138, de 1996 (n" 241/96, na origem), de 25 

do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câ
mara n" 75, de 1995 (n" 4.039/93, na Casa de ori
gem), que altera a redação de § 40 do art. 24 da Lei 
n" 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispÕe 
sobre condomínio em edificações e as incorporaçõ
es imobiliárias, sancionado e transformado na Lei n" 
9.267, de 25 de março de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O 
expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 1• Secretário em exercí
cio, Senador Antônio Carlos Valadares. 

É lida a seguinte 

PROPOSTA DE EMeNDA À 
CONSTITUIÇÃO N•15, DE 1996 

Altera a redaç;!lo do art. 228 da 
Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do aít. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 

Art 12. O art 228 da Constituiç?o Federal pas
sa avigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art. 228 ................................... _ ........ . 
Parágrafo unico. Nos casos de crimes 

cóntra vida ou o patrimônio, cometidos com 
violência, ou grave ameaça à pessoa, são 
pen-lmente inimputáveis apenas os meno
res de dezesseis anos, sujeitos às normas 
da legislação especial." 

Art 2• Esta Emenda entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Justificação 

No direito brasileiro, a presunção legal da inim
putabilidade tundamenta-<;e na capcidade de enten
dimento do ato proibido e capacidade de determina
ção de acordo com tal entendimento. 

O Código Penal Brasileiro adotou o critério bio
lógico para inimputabilidade, em que o elemento de
cisivo é a condição de idade inferior aos dezoito 
anos. Desde a vigência desse Código, iniciada em 
1940, a nação tem sido contaminada com essa insó-
6ta concepção, que merece ser revista diante. do 
avanço da criminalidade em nosso País. 

Na prática, sabemos que é absurda ficção afir
mar que um adolescente não tem, pelo menos, na 
maioria das vezes, condições de reconhecer uma 
conduta contrária à lei. 

Nos idos de 1940, o desenvolvimento mental 
das pessoas era, indubitavelmente, inferior em rela
ção ao desenyolvimento de pessoa de igual idade, 
nos dias atuais. 

Entretanto, cumpre alertar que na sociedade 
modema inúmeros fatores têm contribuído para a 
formação intelectiva dos jovens, despertando preco
cemente a sua capacidade de discernimento, espe
cialmente a facilidade de acesso à informação. à 
quebra do modelo tradicional da famnia, à libertação 
sexual e ao aumento da consciência política. 

Ao lado desses fatores, aparece a iniqüidade 
social, a insuficiência da ação edueativa; a predomi
nância do individualismo e a agressividade, impul
sionando jovens conscientes de sua atitude proibida 
a cometer infrações C:ada vez mais audaciosas e 
destemidas, em face da inimputabilidade garantida 
pela atual legislação. 

A conduta praticada por pessoas menores de 
dezoito e maiores de dezesseis anos, muitas vezes 
coincide com a figura tipificada no Código Penal, fe
rindo bens jurídicos garantidos, a exemplo da vida e 
do patrimônio. Entretanto, tais condutas esbarram 
na inimputabilidade penal, impedindo o Estado de 
exercer o seu direito de punir. 

Demais disso, os menores têm sido Instigados 
. por adultos criminosos a praticar delitos, ou a assu
. mir a ·autoria de crime de outrem, tendo em vista a 
certeza da inimputabilidade penal, pressuposto in
dispensável da culpabilidade. 

Paralelamente ao aumento da delinqüência ju
venil, a vida passa ser desvalorizada, tendo em vista 
que a agressão e o homicídio começam a fazer par
te do nosso cotidiano. A liberdade real das pessoas 
tem-se estreitado, porquanto a confiança nas entida
des destinadas a proteger é mínima ou inexistente, 
protegendo-se em suas casas corri grades de ferro 
ou segurança eletrõnica. 

Temos que recuperar o humanismo e solidaris
mo-que perdemos nos últimos anos. A capacidade 
humana de entender e querer precisa ser repensa
da, sem partidarismo jurídico, considerando os estu
dos da biologia, psicologia e sociologia, e o desen
volvimento da .cuttura, tudo em confronto com a li
berdade real e.concreta das pessoas. 

A inimputabilidade do menor é na verdade uma 
presunção legal, sendo tão,§omente um resultado 
da vontade do legislador. · ~ 
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Isto posto, conclarnamos os ilustres pares para 
a aprovação do presente projeto, que certamente 
contribuirá para o aperfeiçoamento do direito penal, 
dando à sociedade a prevenção de que ela necessi
ta, a segurança contra a crescente violência jwenil. 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - Ro
mero Jucá - Edison Lobao - Valmir Campelo -
Lúdio Coelho - José Bianco - Carlos Patroclnio 
- BeiJo Parga - Jefferson Peres - Epitacio Cafe. 
!eira - Elcio Alvares - Mauro Miranda - Flaviano 
Melo - Guilhenne Palmeira - Waldeck Omelas -
Romeu Tuma - Carlos Wilson - Sérgio Machado 
- Lúcio Alcantara - Vilson Kleinübing - Pedro 
Piva - Luiz Alberto de Oliveira - Lúdio Coelho -
Jonas Pinheiro - Carlos Bezenna - José Alves -
Joi!io França - Fernando Bezenna - Casildo Mal
danar. 

LEGISLAÇÃO CTrADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

11 - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Le

gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria 'relativa de seus 
membros. 

§. 12 A Constituição não poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio. 

§ 2" A proposta será ·discutida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 
três quintos dos votos dos respectivos membros. 

§ 39. A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem. 

§ 42 Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 
11 -o voto direto, secreto, universal e peri6dioo; 
III - a separação dos Poderes; 
IV- os direitos e garantias individuais. 
§ 5" A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 
objeto de nova proP..Osta na mesma sessão legislali-
va. 

Art. 228. São penalmente inimputáveis os me
nores de dezoito anos, sujeitos às n,ormas da legis
lação especial. 
on•••••••ouooon•••-•••••••--••oooooooooonoooooo•oO~ooo•o•u••••••••--•--•• 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Ei:luardo Suplicy) - A 
proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições e5pecíficas cons
tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Inter
no. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antônio Car
los Valadares. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO W 290, DE 1996 

Senhor Presidente, 
, Requeiro, nos termos dos arts. 5", § 2" da 
Constituição Federal, e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor Presi
dente do Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), através do Senhor Ministro de Estado da 
Previdência e Assistência Social, os seguintes docu-
mentos: .. 

1 - Cópias dos contratos em vigor entre a Pre
vidência e empresas prestadoras de serviços de ter
ceirização de mão-de-obra, bem como os contratos 
sociais destas empresas. 

2 - Relação de todos os empregados lotedos 
no INSS e contratados através das referidas empre
sas, bem oomo as posições que ocupam na organi
zação e os vencimentos percebidos. 

3 - Quadro oomparativo dos vencimentos per
cebidos pelos servidores de carreira do INSS que 
ocupam cargos em confiança e pelo pessoal contra
tado para exercer funções em níveis equivalentes. 

Justificaçllo 

Este requerimento foi motivado pela leitura de 
noticiário da imprensa, segundo o qual o INSS gas
tava a cada ano R$63,2 milhões (sessenta e três mi
lhões e duzentos mil reais) na oontratação de pes
soal que nao integra os quadros do funcionalismo 
públioo federal, ferindo assim o disposto no art. 37 
da Constituição Federal, o qual determina a investi
dura em cargo plblico mediante concurso. 

Em sua edição de 24 de março último, o Cor
relo Braziliense, na página 12, estampou reporta
gem assi~ada pela jornalista Coeli Mendes, sob o ti-
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tulo INSS dribla Constituição e tem prejuízo. Em en
trevista à repórter, o Senhor Diretor de Finanças do 
Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, 
Trabalho e Previdência Social (SINDPREV), João 
T orquato, denunciou que a ausência de pessoal pró
prio seria a razão da ineliciência e lentidão do aten
dimento nos postos do INSS, acrescentando que, 
até agora, o instituto teria contratado 865 (oitocentos 
e sessenta e cinco) empregados por meio de convê
nio com empresas de serviço. 

O dirigente sindicallomeceu outros dados. Se
gundo ele, 6 INSS teria contratado em Brasma 20 
(vinte) telefonistas da empresa Servicom, à qual pa
garia R$23.261 ,00 (vinte e três mil, duzentos e ses
senta e um reais) mensais, muito embora nem a ter
ça parte desse dinheiro seja aplicada em salários. 
De acordo com o Sindprev, se isso fosse feito cada 
telefonista receberia, em média, R$1.163,00 (um mil, 
cento e sessenta e três reais), mas seu salário bruto 
é de apenas R$220,00 (duzentos e vinte reais). 

E,m outro cálculo do Sindprev divulgado pela 
referida reportagem, o INSS gastaria R$15.220,00 
(quinze mil, duzentos e vinte reais) caso pagasse o 
salário aluai de R$761 ,oo (setecentos e sessenta e 
um reais) a vinte telefonistas das seus quadros, as
sim economizando para os cofres públicas 
R$8.041 ,00 ·(oito mil e quarenta e um reais). 

Por último, o dirigente do Sindprev também cri
ticou o desnível salarial entre o pessoal contratado 
para exercer cargos em confiança " os servidores 
de carreira da INSS nas mesmos níveis funcionais, 
uma diferença que chega a R$700,00 (setecentos 
reais) mensais - o que.imparta em desmotivação. 
para funcionários experientes e que dedicaram sua 
vida profissional integralmente à instituição. 

Diante dessas surpreendentes revelações, en
tendo de grande relevância para o pleno exercício 
das atribuições fiscalizadoras conferidas a esta 
Casa, pela regra contida no incisa X do arl 49 da 
Lei Maior, a encaminharnenlo dos stbsídios informa
tivos e documentais que ora requeiro do Poder Exe-
cutivo. : · 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - Se
nador Gilberto Miranda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 5" Todos são iguais perante a lei, sem 'dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in-

violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda
de, à segurança e à propriedade, nos termas seguin
tes: 

11 -ninguém será abrigado a lazer ou deixar de 
lazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

REGJMENTOINTERNO 
DO SENADO FEDERAL 

Art 217. O requerimento de remessa de docu
mentos equipara-se ao de pedido de informações. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 37. A administração pública direta, indireta 
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoali
dade, moralidade, publicidade e, também. ao se-
guinte: -

I - as cargos, empregos e funções públicas 
são acessíveis aos brasileiros que preencham as 
requisitos estabelecidos em lei; 

n - a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público . 
de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as no
meações para cargo .em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração; 

· III - o prazo de validade do concurso público 
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 
igual período; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto na 
edital d~ corrvocação, aquele aprovada em concurso 
pública de provas ou de provas e títulos será convo
cado com prioridade sobre novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na carreira; 

V - os cargos em comissão e as funções de 
confiança serão exercidos, preferencialmente, por 
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica 
ou profissional, nos casas e condições previstas em 
lei; . 

VI - é garantido aa· servidor público civil a direi
to à livre associação sindical; 

VI! - o direito de greve será exercido nos ter
mos e nos limites definidos em lei complementar; · · 

VIII - a lei reservará percentual dos cargas e 
empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 
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IX -a lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade 
femporâria de excepcional interesse público; 

X - a revisão geral da remuneração dos servi
dores públicos. sem distinção de índices entre servi
dores públicos civis e militares, far-se-á sempre na 
mesma data; 

X I - a lei fixará o limite máximo e a relação de 
valores entre a maior e a menor remuneração dos 
servidores públicos, observados, como limites máxi
mos e no âmbito dos respectivos Poderes, os valo
res percebidos como remuneração, em espécie, a 
qualquer título, por membros do Congresso Nacio
nal, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tri0 

bunal Federal e seus correspondentes nos Estados, 
no Distrito Federal e nos Territórios, ê, nos Municí
pios, os valores percebidos como remuneração, em 
espécie, pelo Prefeito; 

XII -.os vencimento~ dos cargos do Poder le
gislativo a do Poder J~diciário não poderão ser su
periores aos pagos pelo Poder Executivo; 

XIII- é vedada a vinculação ou equiparação de 
vencimentos, para o efeito de remuneração de pes
soal do serviço público, ressalvado o disposto no in
ciso anterior e no art 39, § 12; 

·· XIV - os acréscimos pecuniários percebidos 
por servidor público não serão qomputados nem 
acumulados, para fins de concessão de acréscimos 
uReriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamen
to; 

XV - os vencimentos dos servidores públicos, 
civis e militares, são irredutíveis e a remuneração 
observará o que dispõem os arts. 37, XI, XII, 150, 11, 
153, III, e 153, § 2", I; 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de 
cargos públicol:, exceto, quando houver compatibili
dade de horários: 

a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro técni-

co ou científico; . 
c) a de dois. Cargos privativos de médico; 
XVII - a proibição de acumular estende-se a 

empregos e funções e abrange autarquias, empre
sas públicas, sociedades de economia mista e fun
dações mantidas pelo poder público; 

XVIII - a administração tazendária e seus ser
vidores fiscais terão, dentro de suas áreas de com
petência e jurisdição, precedência sobre os demais 
setores administrativos, na fomJa da lei; 

XIX -somente por lei específica poderão ser 
criadas· empresa pública, sociedade de economia 
mista, autarquia ou fundação pública; 

XX - depende de autorização legislativa. 
em cada caso. a criação de subsidiárias das en
tidades mencionadas no inciso anterior, -assim 
como a participação de qualquer delas em em
presa privada; 

- XXI - ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienaçõ
es serão contratados mediante processo de licita
ção· pública que assegure igualdade de condições 
a todos os concorrentes, com cláusulas que esta
beleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, 
o qual somente permitirá as exigências de qualifi
cação técnica e económica indispensáveis à ga
rantia do cumprimento das obrigações. 

§ 12 A publicidade dos atas, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter carâter educativo, informativo ou de orien
tação social, dela não podendo constar nomes, sí m
bolos ou imagens que caracterizem promoção pes
soal de autoridades ou servidores públicos. 

§ 2" A não-observância do disposto nos incisos 
11 e III implicará a nulidade do ato e a punição da au
toridade responsável, nos termos da lei. . 

§ 3º- As reclamações relativas à prestação de 
serviços públicos serão disciplinadas em lei. 

§ 4l' Os atas de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao Erário, na fomJa e gra
dação previstas em lei, sem prejuízo da ação pe
nal cabível. 

§ 52 A lei estabelecerá os prazos de prescrição 
para ilíCitos praticados por qualquer agente, servidor 
ou não, que causem prejuízos ao Erário, ress.alva
das as respectivas ações de ressarcimento. 

§ 6" As pessoas jurídicas de direito público e 
as de direito privado prestadoras de serviços públi
cos ·responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa . 
............................................. _ .•. ~:. ............................... . 

Art 49. É da competência excl~siva do Con
gresso Nacional: 

X - fiscalizai e controlar, diretamente ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executi
vo, incluídos .os da administração indireta; 

(A Mesa para decisão.) 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O re
querimento lido serã despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º S,cretário em exercício, Senador Antônio Car
los Valadares. 

É hdo o seguinte 

REQUERIMENTO Nº291, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro urgência, nos termos do art 336, b, 

do Regimento I ntemo, para o Projeto de Lei da Câ
mara nº 17, de 1996 que "concede anistia de multas 
cominadqs pelo Tribunal Superior do Trabalho a en
tidades sindicais e associações a elas vinculadas, 
em virtude de sentença judicial". 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra, Líder do PT - Ademir 
de Andrade -Sebastião Rocha -Roberto Freire
Jader Barbalho - Valmir Campelo - Epitacio Ca
feteira -Romeu Tuma - Hugo Napoleão -Sérgio 
Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Edurdo Suplicy) - Este 
requerimento será votado após a Ordem do Dia, na 
forma do disposto no art 340, inciso 11, do Regimen
to Interno. 

· Sobre a mesa recurso que será lido pelo Sr. 
Primeiro Secretário em exercício, Sr. Antônio Carlos 
Valadaies. 

É lido o seguinte 

RECURSO N• 3, DE 1996 

Recurso nos termos dos §§ 3" a 5", 
do Art..91, do.Regimento Interno do Se
nado, ao PLS 135, de 1995 

ExcélenfiSSimo Senhor Presidente,-
Nos tennós dos parãgrafos a- a 5º-, do 'art 91, 

do Regimento Interno do Senado Federal, requere
mos a Vossa Excelência seja apreciado pelo Pienã
rio do Senado o Projeto de Lei do Senado nº 135, de 
1995, de autoria do Senador Ernandes Amorim, que 
dispõe sobre a exploração & corte raso da floresta e 
demais formas de vegetação arbórea da Bacia Ama
zónica em ãreas selecionadas pelo zonearnento 
ecológico-econôrnico para uso alternativo do solo. 

Sala das Sessões; 26 de março de 1996. - Er
nandes Amorim- José Bianco.- Osmar Dias--· 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Valadares -
Edison Lobão - ilalmir campelo - João França -
Marluce Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
matéria ficarã sobre.a Mesa durante cinco dias úteis, 
para recebimento de emendas, de acordo com o dis
posto no art 235, inciso 11, c, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4º da Resolução nº 37, de 
1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Es
gotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requeri
mentó Íl" 263, de ~ 996, dos Senadores Cou
tinho Jorge e Beni Veras, solicitando, nos 
termos regimentais, a criação de uma Co
missão Temporária, com a finalidade de 
acompanhar as propostas, teses e os proce
dimentos necessãrios à participação do Bra
sil na Conferência das Nações Unidas sobre 
Assentamentos Humanos - Habitat 2, que. 
serã realizada em Istambul, no período de 3 

- a 14 de junho de 1996. 

Em votação. 
O SR. COUTINHO JORGE - Sr. Presidente, 

peço a palavra, para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Tem 
V. Exª a palavra · 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr% e Srs. Senadores, a Organização das Naçõ
es Unidas- ONU - realizarã, no período de 03 a 14 
de junho do corrente, em Istambul, Turquia, a 2• 
Conferência sobre Assentamentos Humanos - Habi
tat 2, reunindo especialistas de 185 países que dis
cutirão questões relacionadas à urbanização e à me
lhana da qualidade de vida nas cidades. O objetivo 

_ da ONU. é evitar o caos no futuro dos grandes cen
tros, que devem abrigar até o final do século mais de 
50% da população mundial, estimada em 6,2 bilhõ
es. Ainda de acordo com os dados da ONU, no ano 
2000, metade da humanidade viverã e trabalharã em 
cidades, e a outra metade dependerã dessas cida
des para ·sua !;bbrevivência econõmica. Os Q1':3!1des 
temas que serão abordados referem-se ·ao cresci-



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00483 

meriro urbano acelerado, aos mecanismos de finan
ciamentD para a habitação e desenvolvimenro urba
no e às políticas e práticas da gestão da terra. 

O objetivo da Conferência é preparar um 
Plano de Ação Mundial que tratará das diretrizes 
a serem adotadas pelos países nos próximos 
quatro anos. Cada país terá de apresentar um 
relatório, o Plano Nacional de Ação, para o pe
ríodo de 1996 a 2000. 

Considerando a importância e magnitude do 
evento, que será a última conferência programada 
para este século, e a repercussão a longo prazo das 
diretrizes que serão adotedas pelos pafses, acredita
mos ser fundamental a participação do Senado Fe
deral no acompanhamento da elaboração das teses, 
diretrizes e do próprio processo preparatório do en
contro, através de uma Comissão Temporária que 
propomos criar. Ressalto que a Comissão de caráter 
temporário encerrará seus trabalhos tão logo seja fi
nalizado o processo da Conferência, e esclareço 
também que a proposição de 9 membros para com
pô-la atende aos requisitos da participação partidária 
sem comprometer o envolvimentD excessivo de Se
nadores e a operacionalidade da mesma 

Gostaria de lembrar que as características da 
Comissão proposta se assemelha em muiro com a 
Comissão Temporária criada em 1992, com o objeti
vo de acompanhar os preparativos para a Conferên
cia da ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambien
te - Rio 92, a qual obteve resultados altamente satis-
fatórios. - -

Insisto que as decisões sobre o assunto não 
podem ficar apenas na El5fera do Executivo; o Legis
lativo deve opinar e participar efetivamente das mes
mas. 

Essa é nossa proposta e nosso encaminha
mentD. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Em 
votação o Requerimenro. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. · · 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- nem 2. 

Votação, em turno único, do Requeri
mentD n!?. 265, de 1996, do Senador José 
Eduardo Outra, solicitando que, nos termos 
regimentais, sobre os Projeros-de Lei do Se
nado n!?. 79 e 80, de 1995, além da comissão 
constante do despacho inicial, seja ouvida 

·também a de Assuntos Econõmicos. 

Votação do requerimento em turno único. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Os Projetas de Lei do Senado n!?. 79 e ao, de 

1995, vão também à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Es
gotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n" 291, de 1996, de urgência, lido no Expediente, 
para o ProjetD de Lei da Câmara n!?. 17, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) . 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figll'ará na Ordem do 

Dia da sessão do segiJldo dia útil subseqüente, nos ter
mos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4º-, da Resolução n!?. 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Os 
Srs. Senadores Esperidião Amin, Ernandes Amorim 
e Joel de Hollanda enviaram discursos à Mesa para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno. 

S. Exªs serão atendidos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, mais uma vez o Es
tado de Santa Catarina é duramente atingido pela 
catástrofe climática das enchentes. Mais uma vez o 
povo cafarinense sofre o revés de ter suas moradias 
destruídas, levadas pela rorrente ou soterradas por 
desmoronamenros. Mais uma vez, os prefeitos de di
versos municípios são obrigados a decretar estado 
de calamidade pública, diante das tragédias que se 
abateram sobre seus concidadãos. 

É verdade que este verão tem castigado tam
bém-, com sua pluviosidade desmedida, as maiores 
cidades de nosso Pais. São Paulo e Rio de Janeiro, 
como nos mostraram a televisão e os jornais, atingi
ram por vezes o caos completD quando suas infraes
truturas de esgotamenro de águas pluviais se mos
traram insuficientes para a água que caía. Foi gran
de sem sombra de dúvida, com inúmeras mortes e 
prejuízos materiais, o sofrimento impostD a cariocas 
e paulistanos pela incapacidade do Estado de faZer 
a infraestrutura urbana acompanhar o crescimenro 
da população daquelas metrópoles. O pior é que 
essa incapacidade, primordialmente de ordem eco-
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nômico-financeira, pela falência de nosso aparato 
estatal, apresenta-se quase sempre acompanhada 
da incúria administrativa e da desídia em relação à 
tomada de providências preventivas óbvias, nem 
sempre tão custosas quanto se alega, que poderiam 
pelo menos minorar os efeitos destrutivas dos agua
ceiros. 

Não é meu desejo, contudo, tratar aqui dos 
enormes problemas daqueles centros urbanos· in
chados pela imigração interna, nem criticar irrespon
savelmente seus administradores atuais.--ºu seus 
predecessores. Sou mesmo da opinião segundo a 
qual as melhores soluções, tanto para a administra
ção pública quanto para a economia e para a quali
dade de vida, são as que podem ser encontradas na 
escala pequena, idéia que pautou meus mandatos 
na prefeitura de Florianópolis e no Governoae meu 
Estado. - · -

Quero, ao contrário, voltar os olhos de meus 
Pares um instante para a terra catarinense; que 
volta e meia é enlutada pelas consequências das 
chuvas. Não sei_ se, de fato, essas precipitações 
são·causadas pela emergência dos fenômenos que 
os meteorologistas chamam El Niiío e La Nina. O 
que sei é que Santa Catarina paga um custo pesa
do em vidas e bens cada vez que as cheias atingem 
o Estado. · -

Este· ano, por exemplo, cidades como Laguna 
e Herval do Oeste tiveram bairros quf!Se inteiramen
te destruídos pela força incontrolada das águas. 
Doze horas de chuva quase · ininterrupta entre os 
dias quatro e cinco deste mês desabrigaram inúme
ras famílias nessas cidades e provocaram o desaba
mento de parte da casa pertencente ao ex-Governa
dor Colombo Machado Salles, em Laguna, sólida 
construção de mais de cem anos. Além disso, o 
Hospital de Caridade de Laguna ficou sem energia 
elétrica, tomando ainda mais difícil o atendimento às 
vítimas da enchente. ·· 

Sr. Presidente, o bravo povo catarinense já 
deu ao País reiteradas mostras de sua fibra. ao re- . 
construir, em curto prazo, casas e cidades arruina
das por enchentes semelhantes,- oeorridas. em 
anos passados. Sei que nossa gente não há de.
nos decepcionar, nesta nova ocasião. Mas não 
posso deixar de trazer aqui para esta tribuna minha 
solidariedade com as agruras por que passam 
meus coestaduanos e minha inquietação com a ne
cessidade de se encontrarem soluções definitivas 
para esse problema, .. 

Muito obrigado. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 

Em outubro de 1995 ofereci representação ao 
Ministério Público, sobre o assalto à mão desarmada 
que estava acontecendo em Rondônia, com os re
cursos federais destinados ao programa da Merenda 
Escolar, sobre a liderança criminosa do então Secre
tério Domênico Laurito. 

A documentação em meu poder caracterizava a 
existência de uma quadrilha saqueando os cofres pú
blicos, em detrimen1o da assistência a milhares de es
tudantes. 

Denunciei o problema do desvio de reeursos na 
aquisição de frangos, came bovina e pescado que 
seriam destinados à Merenda Escolar. 

Cópias da representação feita ao Ministério Pú
blico foram remetidas ao Tribunal de Contas da 
União, à Fundação de Assistência ao Estudante e 
ao Ministério da Educação. 

A Fundação de Assistência ao Estudante insta
lou auditoria especial que comprovou as irregularida
des por mim denuncia~s. 

Também tive oportunidade de denunciar o as- -
salto aos cofres públicos, desta Tribuna do Senado, 
reciamando que medidas corretivas fossem toma
das, na defesa do interesse público e do direito de 
milhares de estudantes de terem restabelecida a 
merenda que estava sendo surrupiada 

Pois bem, Senhoras e· Senhores Senadores, 
nem tudo está perdido neste Brasil, de tantos escân
dalos e contradições. 

A representação que fiz ao Ministério Público 
foi acolhida e o inquérito convenientemente instaura
do e o fato denunciado investigado e apurado, num _ 
prazo que considero recorde nos anais da Justiça 
brasileira 

A contundência-das provas era tão inquestio
nável, a presunção de impunidade dos envolvidos 
era tamanha, a ponto de não se preocuparem em 
deixar rastros, que a Justiça não teve maiores difi
culdades em concluir o grau de responsabilidade 
dos envolvidos ·e, muito menos, o crime que esta
vam cometendo. 

Decorridos menos de 180 dias da minha de
núncia, os Diários da· Justiça de Rondônia de 18 
e 19 de março' deste ano publicam lapidares deci" 
sões da Justiça de Rondônia, inaugurando a sua 
presteza no cdmbate à· comupção e ao desvio da 
coisa pública. · 
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A Justiça decreta- o seqOestro dos bens e a 
quebra do sigilo bancário e fiscal de todos os envol
vidos no desvio de recuísos da Merenda Escolar. 

Não poupa das investigações sequer membros 
do Ministério Público Estadual, investidos de funçõ
es no Governo de Rondônia e no Poder Legislativo 
(Câmara dos Deputados), supostamente beneficia
dos pela ação da quadrilha que estava tirando com~ 
da da boca de crianças. 

Dá a Justiça de Rondônia uma cabal de
monstração de eficiência e de independência, o 
que me compele, desta Tribuna, fazer este reco
nhecimento, porque significa um novo momento 
em meu Estado. 

Momento que caracteriza uma advertência a 
todos os que exercem uma função pública: o tempo 
das impunidades está acabal)do. Cuidem de exercer 
os seus encargos com probidàde, moralidade e le
galidade, porque não se pode mais caminhar na es
curidão dos negócios escusas e mak:heirosos, pro
tegidos pelo manto da impunidade. 

Entre empresários e agentes plblicos são sete 
as pessoas indiciadas no inquérito instaurado pelo 
Ministério Público, que tiveram seqüestrados os 
seus bens, como garantia de reparação dos prejuí
.zos causados à sociedade. 

Este seqüestro só foi possível porque não fal
tou para a Justiça a convicção de que haviam pro
vaso suficiente da culpabilidade dos envolvidos, o 
que garante para a sociedade de Róndônia, a certe
za de que os mesmos serão alcançados pelo braço 
da lei, que os punirá exemplarmente. 

As medidas já adotadas pela Justiça - se
qüestro e quebra de sigilo bancário e fiscal -terão 
outros _desdobrarnento.s, revelando como fortunas 
foram estabelecidas à custa do erário público e em 
detrimento de benefícios e direitos surrupiados da 
sociedade. 

A Receita Federal, com certeza será trazida ao· 
feito e outro componente será agregado ao proces
so: a sonegação: _ 
. . · A quebra do sigilo bancário das pessoas envol
vidas no processo trará outro elemento a ~icar 
n:l?i~. ainda as suas situações: a Impossibilidade de 

- .prcwarem a origem dos recursos existentes nas suas 
contas, porque resultam de uma relação incestuosa 
com os cargos que ocuparam ou com os negócios 
que realizavam com o Estado. 
· ~ como puxar um fio de um novelo sem fim, 
dada à quantidade de mal feitos que. essas pes
soas tem em Rondônia desde que lá se estabe
leceram' 

É uma hislória de corrupção, de extorsão e de 
chantagem, na qual uma decisão judicial começa a 
por um ponto final. 

Sei que longe estamos do encerramento do 
processo instaurado contra aqueles que estavam ti
rando comida da boca de criança 

Porém a decisão publicada nos Diários da Jus
tiça de 18 e 19 de março de 1996 é um grande e de
finitivo começo. 

É um caminho sem volta e os que tiverem cul
pa que se cuidem, pois a lei pode ser de aplicação 
demorada mas o seu braço é forte e os seus resulta
dos inexoráveis. 

Todo este episódio começou numa reunião 
ocorrida em meu município - Ariquemes. Entre ou
tros, estava presente o então Secretário de Educa
ção, Dr. Domênico Laurito, de triste passagem pela 
Secretaria 

Em dado momento, cóbrei do Dr. Domênico, 
providências a respeito de irregularidades que esta
riam ocorrendo em sua Pasta, na área de merenda 
escolar. 

Como o ex-Secretário não tomou providên
cias, fui, juntamente com todos os parlamentares 
federais que não compõem o Governo de Rondônia, 
e repelimos as denúncias, cobrando de Sua Exce
lência, o Governador, medidas que acabassem com 
as falcatruas da merenda 

No primeiro momento; o Senhor Governador 
. de Rondônia fez ouvido de mercador, a respeito das 
denúncias efetuadas, mas as evidências das falca
truas eram tão fortes' que, após a representação ao 
Ministério Público, outra .alternativa não restou ao 
Governador senão a de demitir o seu Secretário de 
Educação. . 

O Governador, tal a quali.dade das . provas 
apresentadas contra a quadrilha da merenda esco
lar, não teve condições sequer de abafar o caso, 
para proteger um seu auxiliar muito próximo, denun
ciado por um dos envolvidos como beneficiado pelo 
esqilerria de roubalheira que estava montado· na Me-
renda Escolar, em 'Rondônia · · 

· O fato chamusca, fortemente, o ·Governo de 
Rondônia, porque está m!Jitp prqx_imo da sua autori
dade maior, que insiste em manter ao seu iado, um 
auxiliar denunciado como diretamente- beneficiado 
pelo esquema de corrupção que estava montado na 
Secretaria de. Educação do Estado. 

·Vale aqui o que se falà a respeito da mulher de 
Cézar: Não vale apenas ser honestO', é preciso pare
cer honesto. 
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Corre em Rondônia a notícia de que a esse àu- nome para traduzir a idéia de uma figura legendária 
xiliar estaria sendo reservada uma cadeira no Tribu- e profundamente relacionada à vida cultural do Es-
nal de Contas. · lado. 

Como levar para um órgão de fiscalização da 
moralidade, da legalidade, da probidade e da pu
blicidade dos atos de Gestor Público, um cidadão 
maculado por uma denúncia de se tér beneficiado 
de um dos maiores escândalos ocorridos em meu 
Estado? 

Reconheço a esse cidadão total direito de de
fesa e, até, desejo que seja inocente da acusação 
de que lhe é leite por um dos envolvidos na quadri
lha da merenda escolar. 

Mas entendo que o mesmo, sabendo que está 
sendo investigado, deveria ter tido, não só a iniciati
va de preservar o Governador afastando-se do car
go que ocupa e poupá-lo do constrangimento de 
qualquer tentativa de levá-lo ao Tribunal de Contas, 
por pressão de forças estranhas ao interesse do Es
tado e da Sociedade. 

• Entendo, também, que a Assemblé.ia Legisla
tiva e o Tribunal de Contas de Rondônia, não po
dem aprovar a indicação e aceitar a posse de um 
cidadão sobre cuja lisura funcional paire sérias in-
dagações. · 

Que moral tem alguém, acusado de se benefi
ciar de um esquema provado de corrupção, de fisca
lizar a exação das contas de agentes públicos? · 

É preciso que o Poder Executivo, o Poder Le
gislativo e o seu auxiliar, o Tribunal de Contas, reflita 
sobre a reação da Sociedade de Rondônia a respei-
to deste feito, se ocorrer. · · 

Quero encerrar, Senhor Presidente, quero en
cerrar dizendo que a Justiça de Rondônia, no caso 
da Merenda Escolar, não está, exemplarmente, apé
nas "depenando frangos", está depenando galos ve
lhos e carcomidos que há muao estavani tomando 
conta dos "galinheiros" da coisa pública e roubandO 
os seus ovos e pintos, vendendo-os na bacia das al
mas, enriquecei'Jdo.Se à custa da miséria é da fome, 
de um segmento que temos de proteger'- as crian-
ças; o que é cruel.· · 

Que Deus continue a guiar, com firmeza e. de-
terminação, o braço da Justiça em Rond6nia . · · 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

·o SR. JOEL DE-HOLLANDA (PFL-PE) -Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a vida cultural de 
Pernambuco está mais pobre. Recebi e registro com 
pesar a notícia do falecimentl do Professor Potiguar 
Matos. Em Pernambuco bastaria mencionar esse 

Mesmo fora dos lindes pemambucanos, não 
são poucos os que conhecem e cultuam as virtudes 
dessa figura verdadeiramente admirável. Tão ímpar 
no seu fecundo afazer e tão singular na expressão 
de uma personalidade verdadeiramente privilegiada 
que são muitos· os asp€ctos a ·se proclamar neste 
momento de dor e de perda 

Nessa variada manifestação de uma ativida
de incessante e rica a serviço não só da cultura 
pemambucana, mas essencialmente da cultura 
brasileira, não sei e creio. que será difícil identificar 
qual o traço mais relevante dessa personalidade 
pública pranteada com justiça naquele Estado. 
Pois com seu talento m!Jti!acetado, Potiguar Fi
gueinildo Matos cr~nstruiu a vida e a glória corno 
jornalista, historiador, professor universitário e ad
ministrador público. 

Ousaria, entretanto, dizer que será difícil ava
liá-lo no plano dessas qualidades manifestadas de 
per si. O que na realidade as enfeixava de forma 
rutilante era uma atividade intelectual incessante e 
febril devotada como verdadeiro sacerdócio às 
grandes causas de nossa cultura. 

Esse resumido depoimento que presto da Rus
trada tribuna desta Casa, em tributo póstumo a uma 
das maiores expressões intelectuais de Pernambuco 
neste final de século, tem um pórquê. Faço-o não ~ 
em favor de sua glória, que, construída, não deixa 
s,enão margem à contemplação de seu rastro lumi
noso. Faço-o sobretudo como estímulo às novas ge
rações' ·para que se mirem nos grandes exemplo!; 
humanos e não .hesitarh na corisirução das grandes 
·einpresas relacionadas à afirmação de nossos valo
res substantívos. 

· O Jornal do Commen:io, edição de 22 de 
fevereiro do corrente, em editorial denominado 
"Grande Perda", cuja transcrição requeiro seja fei" 
ta: nos· Anais desta Casa, exprime a dor do povo 
pernambucano com o' ·passàri'lento dessa figi.Jia 
generosa e rica. Traça-lhe o perfil da personalida
de, esboçando a nítidá cilnfluênéia de suas raizes 
com as mais génuínas origens· da terra e do povo 
pernambucano:· · · · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DQCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOEL DE HOLLANDA EM SEU DI$
CURSO: 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00487 

Recife, 22 de fevereiro de 1996, quintrfeira 

Grande perda 
···~ . 

M
ais do que cxação da realidade 
ou. verificação de um fato de 

"natUreZa-abrangente e inevitá· 
· ~. ~.~. Vet. a morte de Porigw-r Matos 

5. · ·. ~ historiador, professor univer
sitllô ,ilámioístrador público 'e essenci

.. ""um intelectUal que exercia no 
~e eutus~tico serviço à cul
tura )Uii&Y!'tado sacerdócio -tepreseota 
pen,fa ~cil de ser .m~surada devida· 
me~·~ mais ainda. compensada. Tão 
férti(i!'tiii!!tipla eta a sria ati'(idade, o elii 
com qüê'provia iniciativas sempre semi
nais. :a··patureza conciliãr e amistosa de 
sua personalidade c.·como não poderia 
deixat·at'ser. a reconhecida autoridade' 

. intel~ / •' . 
Poti&Uar (Figuerêdo) Matos foi nas

cido em P~ueira. de onde vei~ nos anos 
40 CO!Jt .o !riimo adolescente;que emba
lava .,p:rgeração particulaniiente contes
tatiorá e inquiela do pós-gueaa. E. dcei: 
elida a redimensionar as dores' do mundo 
ao mesim tempo em que engajava-se na 
tarefa espiritnal a que os llderes mais em 
evidênciã:·"consideravam profilátic:a: o 
enterr~àellogmas e embustes que se 
revelaÍâi:D. estéreis e inúteis allte as cir
C'Jnst!Dçias impostas pCla tensão dia16-
tica dos' novos tempos. · j · 

Mas se viera desprovido de bens mate
riais.· aS idéias e os sonhos erain coadju
vantes preciosos num espírito pesquisa
dor por excel!ncia. Da( ·o prazer 
investigativo e a sede de conhecimento 
que o leyl?u ao esrudo e ~ especialiM 

~d~~ ~~-posterio~~ntC~ ·ao erisino. de darpe ou nos Conselhos estadual e muni· 
Hist6ria. onde sedimentou a competência cipal de Culrura. traduzia toda a inquieta· 
e o reconhecimento do scholor. à cansa· ção metafísica dos que legitimamente 
grac;rão de uma cátedra que exuberou e angustiados no contri~ para a edu~ 
honrou entre os nossos mais tradicionais c o aperfeiçoamento ~ espíritos. De 5!18-

. estabelecimentos de ensino supetf'r: E aruação provedora e gçD.erosa surgiram 
nãO admira que tenha sido renomado iniciativas de iildiscutfvel valor e pere!ri· 

·-mestre de gerações, imbuído e exe=te dade, como o Projeto de Resolução q .. 
· de um humanismo inspirado na historio- adota critérios de aprovaçio ~publicação 

grafia erudila e na disciplina pedagógica de obras literárias aproY8do no Conselho 
pautadaemgenuínadoutrinacristi..Enão Municipal de Cultura; ({qlje- iristituiU, 
raramente cOnflitante com ortodoxias, pelo mesmo CoÍlselhO. ·O "'Troféu Colis· 
mesmo-aS mais fascinantes. ttutores da Cultura". agraciandO~ anu3l· 

Esse robusto, árdego c lúcido espírito mente, pessoas vivas Ou mortas-·e entiáa-
orientaria todo o tempo seu jornalismo ·des que st: tenham destacado na vida 
opinativo qúe exerceu magistralmente cm cultural da cidade; a contribuiÇio à. Lei 
editoriais e- sueltOs-cujo estilo e mais as Orgânica -do Município, nos Ans. 17'2.e 
digitais eruditas nos conduziam à plausC- 173, que tralam. respectivamente, da 
vel meditação: Inteligibilidade e riqueza guan!a. organização e g~.'attaVés do 
vocabular sustentando idéias de quem Arquivo Público, da dócumentação ofi-
sabia sobejamçíite vér e avaliar o variado cial, da edição da revistA 'cultural Am:ci
e trepidante.-espetículo do mundo com · fes~ de responsabilidad~ do Conselho 
olhos e intelig!ncia de especialista. Municipal.de Culttua. E;~ cabe 
Assim, jornalisnio conscieute e'(:apaz. de · · destacar a imensa, compêfenié" e'constr!I
garimpar fórid' desabridas e ameni~-. ·:- tiva atuação. nos últimõjS ""ciD.co a,nõs. 
diálimasdanàiUiezalwmanacomidasixio'' ·como diretor do ArqUivo PllblicoEstà
fatos sociais e swiS Íq>etcussóes. E aind& . "dual Jordão EmerenciaDo;~:,'é:; ··'i' ... 
mais interpreiá'IJlS e delüú-Ios cõm peri-. · · Certamente que pelo ~~ fto: Cm. fa\llf 
cia e infalibilidade lapidares. , . .., . . de nosso deseovolviJDentó :Cultural, o 

· Não seria possível deixar de aS.sinal.U- a -·nome do mestre Potigúar Matos' Dão. -se 
esta hora a sUa permau.entc atuaçlo como apagará com a morte. 'P~~ .~tinú.ará a 
intelectual_ profundamente identificado viver na memória pern:ambuCàna;·à 
com as tradiçóes e a din!mica cultura de maneira evocada em sCú e!ogi? fúnebre-a 
Pernambuco. 'Eis. que sua participação, outrO' ínclito mestre de g~ · Jo~é 
fosse no Instituto,'Arqueológico Histórlcó 'Lourenço de Lima -~au-dd,i: de'la 
e Geográfico Pem~cano, na Fun- tombe". 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy} - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a 
sessão, designando para a Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 
14h30min, as seguintes matérias: 

HORA DO EXPEDIENTE . 

O tempo destinado aos oradores da Hora do 
Expediente será dedicado à comemorar os 120 anos 
do jornal A Província do Pará, de acordo com o Re
querimento nº- 264, de 1996, aprovado em 26 de 
março do corrente. 

Oradores inscritos: 
:·Senador Ademir Andrade 
• Senador Sebastião Rocha 
. Senador Coutinho Jorge 
. Senador Carios Patrocínio 
. Senador Bernardo Cabral 

ORDEM DO DIA 

-1-
REQUERIMENTO N2 1.520, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
1.520, de 1995, do Senador Roberto Requião, solici
tando, nos termos do art 172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado nº- 208, de 1995, de 'IU!oria do Sena
dor Júlio Campos, que denomina o Aeroporto Inter
nacional do Galeão como Aeroporto Internacional 
TomJobim. 

-2-
REQUERIMENTO N2167, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
167, de 1996, do Senador Roberto Requião, solici
tando, nos termos do art 172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado 1"#-300, de 1995, de autoria do Sena
dor Casildo-Matdaner, que.altera a denominação da 
Escola Agro-Técnica Federal de Sombrio para Esco
la Agro-Técnic:a Federal de Santa Rosa do Sul. 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 53, OE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 53, de 1994 (nº- 4.831/90, na Casa de 
origem}, que dispõe sobre o funcionamento de Ban
cos de Olhos e dá outras providências, tendo 

Pareceres sob nº-s 291 , de 1995, e 86, de 
1996, da Comissão 

- de Assuntos Sociais - 1~ pron11nciamento: 
favorável, com emendas de nº-s 1 a 3-CAS, que 
apresenta;~ prommciarnen!Q· (em reexame} favorá
vel ao Projeto e às emendas 1 a 3-CAS; oferecendo, 
ainda, as de nº-s 4 e 5. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº-153, DE 1995 

Discussão, em tl.RTIO único, do Projeto de Decre
to Legislalivo no. 153, de 1995 (n" 124!95, na câmara 
dos Deputados}, que aprova o texto do Tratado sobre 
Extradiçã:>, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, concluí
do em Carnberra, em 22 de agoato de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob nº- 73, de 1996, dà Co
missão 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional • 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº-160, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nº- 160, de 1995 (nº- 187/95, na Câ
mara dos Deputados}, que aprova o texto do Acordo 
Bàsico de Cooperação Técnica, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Namíbia, em 7 de março de 
1995, tendo 

Parecer favorável, sob nº- 7 4, de 1996, da Co
missão 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº-190, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
. creto Legislativo nº- 190, de 1995 (n" 199/95, na Câ

maia dos Deputados}, que aprova o texto do Acordo 
para Pesquisa em Mudanças Globais acerca da Sede 
do Instituto lnteramericano, celebradQ entre o Governo 
da Rep(blica Federativa do Brasil e o Instituto lntera
mericano para Pesquisa em Mudanças Globais, no 
Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1995, tendo 

-Parecer favorável, sob n"-75, de 1996, daCorrissã:l 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-?-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº- 204, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Requerimento no. 1.525, de 1995} 

Projeto de Lei do Senado ~ 204, de 1995, de 
autofia d0 Senador Emandes Amorim, que autoriza 
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o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal 
de Ariquemes, no Estado de Rondônia 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-a-
PROJETO DE LEI DO SENADO~ 227, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimento rP- 1.364, de 1995) 

Projeto de Lei do Senado rP- 227, de 1995, de 
autoria da Senadora Benedita da Silva, que inscreve 
o nome de Zumbi dos Palmares no Livro dos Heróis 
da Pátria 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-9-
PROJETO DE LEI DO SENADO ~ 281, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimento ~ 1.551, de 1995) 

Projeto de Lei do Senado rP- 281 , de 1995, de 
autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre 
a leitura de jornais e revistas como atividade curricu
lar. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caç!o) 

-10-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara~ 79, de 1992 (~ 
5.878190, na Casa de origem), que dispõe sobre 

. cof!CeSSão de décimo-terceiro salário ao segurado 
em gozo de abono de permanência em serviço, e 
determinl:l outras providências, tendo 

Parecer sob ~ 88, de 1996, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, pela prejudicialidade. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está 

. encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sess/1o às 1Bhe39min.) 

- - ---------
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em 27 ;J;; -~ ~1ar:;~; ·!·~6 ~ .~85 
2ª Sessão Legisia!i'Ja Urdiná,·:2, da t;üd Legislatura 

Presidência dos Srs. Teotôn!c V!':/ a Ait:Do Júííc ':.'r:rr:pos, Renan Caíheiros 
Levy Dias, Ema.ndes Amcrim, Eduarda Supfícy, i;Jey Suassuna 

Rcm.2u Tun:_a e Maurv ~-f!ra.t?t..;a 

AS 14 HORAS E 30 MINUTC3, COMh-i'ic
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade -Antonio Carlos IAagalíüas . 
-Antônio Carlos Valladares- Arlindo Porta- Artur 
da Távola- Bello Parga- Benedita da Silva- Bar .. 
nardo Cabral -Carlos Bezerra- Carlos Patrocínio 
- Carlos Wilson - Casildo Maldaner -- CoLf3nho 
Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio 
Alvares - Emflia Fernandes - Epilácio Caieteira -
Emandes Amorim - Espetidião Amin - Fernando 
Bezerra - Flaviano Melo - Freitas Neto - G&raldo 
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda- Gil
vam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napo
leão - ftis Rezende - Jader Barbaltio - Jefferson 
Peres - João França - João Rocha - Joel de Hol
landa- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José 
Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Fer
reira- José Roberto Arruda -José Sarney - •. Júlio 
Campos - Júnia Marise - Lauro Campos- Leomar 
Quintanilha - Levy Dias - Lucídio' Porte lia - Lúcio 
Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Olivei-.
ra- Matina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda 
- Nabor Júnior- Ney Suassuna.,.Odacir Soares
Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pe
dro Simon - Ramez Tebet -,- Renan Calheiros -· 
Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucã 
- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebas
tião Rocha·- Sérgio Machado - Teotonio Vilela Fi
lho- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
A lista de prese.nça acusa o comparecimento de 76 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1~ Secretário em exercíco, Senador Levy 
Dias, procederá à leitura do Expediente._ 

É lido o seguinte: 

EXPED!ENTE

P.!i.RECER 

'- _,1t:C:SB ;.:2._.:!40, DE 1996 
{05 Comissão Diretora) 

i<sdãÇão do vencido, para o turno su
pli!i"'$;)1'!3!, do Substitutivo do sertado ao 
i':oje!o de Lei ela Câmara n~ 102, de 1992 
{•51.259, de 1991, na Casa de origem). 

A Cuc;:ssão Diretcra apresenta a redação dó
'JanG;co, ;ara o turno suplementar, do Substitutivo 
do $eaaC:c ao Projeto de .Lei da Câmara nº 1 02, de 
1 S92 (i:" i .23!1, de 1991. na Casa de origem). que 
amplia,· para o estrangeiro em situação ilegé!f no ter
ritório nacional, o prazo para requerer o registro pro-
visóric. 

S2.\.~ Ja Reuniões da Comissão, 27 de março 
C.e ~9S·3.-1'6\"itonio Vilela Filho. Presidente-levy 
::;;.;s, Rêia:Cr- Ney Suassuna - Renan Calheiros. -

.~.NEXO AO PARECER N" 140, DE 1996 

!:;ispõe scbrs a ·~ts:da _de estrangei-
,-55 ~m siiuação ir~eguiar. · 

. C; (;(;;:grçsso Nacionai ;j&::;:sta: 
A.; t P Poderá ser regularizada a estada de 

es~-e~geiros que_ tendo ingresse_dç _legaJrnente no 
território nacional, nele tenha residência permanente 
e esteja em situação imigratória irregular, na data 
de publicação desta lei, ·e satisfaça os requisitos 
m;la estabelecidos. . 

§ 1 º Considera-se estrangeiros com residêncià 
penr.'l;-;ente no território nacional aquele que dele 
~§_o se- _tenha_-ausentado nos últimos dois _anos por 
prazo superior a noventa dias ininterruptos ou cento 
e oitenta dias intercalados. 

§ 2" Considera-se estrangeiro ern situação imi
graroria inegular aquele que: 

1 - tenha excedido o prazo legal de estada; 
11 - tenha feito sucessivas viagens internacio

nais objelivando o visto consular perrilanecendo em 
situação regular; ou · 
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III -esteja em situação regular por intermédio 
de prorrogações sucessivas do prazo de estada não 
superiores a dois anos, ou de concessão de asilo. 

Art 2" O estrangeiro de que !rala o artigo ante
rior poderá requerer registro provisório desde que: 

I - comprove sua estada no Brasil por pelo 
menos cinco anos imediatamente anteriores à dala 
da plblicação desla Lei; 

11 - comprove a ausência de antecedentes cri
minais; 

III - apresente requerimento à Polícia Federal 
em até cento e vinte dias a conlar da dala de plilli
cação desla Lei. 
· IV - comprove o pagamento da taxa a que se 

refere o art 6!'. 
§ 12 Para os fins deste artigo, é instituldo na Polt

cia Federal o Registro Provisório de Estrangeiros. 
§ 2" O registro provisório de que trata este artt

go implicará a concessão de uma cédula de identi
dade e assegurará ao beneficiário os mesmos direi
tos e deveres de estrangeiros porladores de vis1D 
permanente, previsto no art 16 da Lei n2 6.815, de 
19 de agosto de 1980, alterada pela Lei n26.964, de 
9 de dezerrt:Jro de 1981. 

§ 3lt A comprovação do preenchimento do req
uisito do inciso 11 deste artigo poderá ser feita me
diante declaração stbscrita pelo próprio estrangeiro 
em que afinne não possuir antecedentes criminais. 

Art 3"- O requerimento do pedido de registro 
provisório será apresentado em fonT)Uiário próprio e 
dirigido ao órgão do Departamento de Policia Fede
ral mais próximo do domicilio do interessado, instrui-
do com: - ·' ...... . 

I - comprovante do preenchimento dos requisi-
tos do art 2"; 

11 - duas fotos 3x4; 
III - apenas um dos seguintes documentos; 
a) cópia autêntica do passaporte ou documento 

equivalente; · 
b) certidão fornecida pela representação diplo

mática ou consular do pais de que seja nacional o 
estrangeiro, atestando sua nacionalidade; 

c) certidão do registro de nascimento ou de ca-
samento; · 

d) quÍIIquer outro documento idOneo que per
mita à Administração conferir os dados de qualifica
ção do estrangeiro. 

Art 42 O registro provisório e a cédula de iden
tidade de que trata o art 2" terão prazo de validade 
de dois anos. · 

Art 52 Nos novenla dias anteriores ao ténrino . 
do prazo de validade do registro provisório, o estran-

geiro poderá requerer permanência ao Ministério da 
Justiça, desde que comprove: 

I - ser detentor da cédula de identidade expe
dida em conseqüência do registro provisório; 

11 - o exercício, durante o prazo de validade do 
registro provisório de ocupação que lhe pennita pro
ver a slbsistência própria e de seus dependentes; 

III - ausência de débitos federais fiscais e de 
antecedentes criminais; 

IV - não ter se ausentado do País por prazo 
superior ao estabelecido no§ 12 do art1". 

§ 12 A comprovação do preenchimento dos 
requisitos do inciso III deste artigo poderá ser feila 
mediante declaração slbscrila pelo próprio interes
sado. 
· § 2" Com a concessão da permanência, deverá 
o estrangeiro providenciar o registro definitivo de · 
que traia o art 30 da Lei n2 6.815, de 9 de agosto 
de 1980, na redação dada pela Lei n2 6.964, de 9 de 
dezerrt:Jro de 1981. 

Art 6!l Para requerer o registro provisório o es
trangeiro deverá pagar taxa de valor correspondente 
à taxa para pedido de permanência, instituída pela 
Lei n2 6.815, de 19 de agosto de 1980, na redação 
dada pela Lei n26.964, de 9 de dezerrt:Jro de 1981. 

Parágrafo único. Para o pedido da permanên
cia de que trata o art 52, exigir-se-é. o pagamento 
da taxa a que se retere este artigo. 

Art 7"- Constitui crime fazer declaração falsa 
em processo de obtenção de registro provisório ou 
de pennanência. . 

Pena: reclusão de um a cinco anos e, se o in-
frator for estrangeiro, expulsão. . 

Art ao. Comprovada a falsidade de qualquer 
documento anexado aos processos de que . cuida 
esta lei, serão cancelados o registro e a concessão 
da permanência. 

Art 92 O Poder Executivo, no prazo de trinla 
dias contado da pú:l6cação desta lei, expedirá nor
mas para a sua·fiel execução, inclusive instituindo 
modelos do requerimento de regristro provisório e da 
cédula de identidade provisória e dando adequada 
plillicidade à regularização da estada do estrangeiro 
em situação irregular. 

Art .1 o. Esta lei entra em vigor na data de sua 
plillicação. 

Art11. Revogam-se a; disposiçOes em cortrário. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será üdo pelo 
Sr. 12 Secretário em exerofcio, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N" 292, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do arl 172 do Regimento Interno 

do Senado Federal, solicilo a inclusão em Ordem do 
Dia do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n" 
42193, que dispõe sobre medidas preventivas de 
proteção ao trabalho dos tripulantes de aeronaves 
de serviços agrícolas. 

Justificação 

Tendo solicitado para reexame conjunto com o 
Ministério do Trabalho, o projeto em apreço, nenhum 
outro subsídio foi observado que justificasse altera
ções no parecer inicial. Tenta-se, com o presente 
requerimento, agifizar o rito processual, uma vez 
que, na qualidade de relator da matéria na Comis
são de Assuntos Sociais, tenho pretendida a manu
tenção do parecer constante das folhas 23 e 24, do 
processado. 

Sala das Sessões, 27 de março de 1996.- Se
nador Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
requerimento lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente, após a manifestação do Presidente 
da Comissão de Assuntos Sociais, em obediência 
ao disposto no parágrafo único, do arl 255, do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1" Secretário em exercício, Senador ~evy Dias. 

São lidos os seguintes: 

OFLPFL N2- 194196 

Brasília, 26 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico o Senador An

tônio Carlos Magalhães para substituir, como titular, 
o Senador Francelina Pereira na Comissão de As
suntos Econômicos. 

Ate~iosarnente, Senador Hugo Napoleao, LI
der do PFL. 

OFLPFL N" 195196 

BrasOia, 26 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico o Senador 

Francelina Pereira para substituir, como titular, o Se
nador Antônio Carlos Magalhães na Comissão de 
Assuntos Sociais. 

Atenciosamente, 
Senador Hugo Napoleão, Uder do PFL. 

OF/GAB/1/N'> 148 

Brasília, 27 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Antônio do Valia e Oscar Goldoni para 
integrar, respectivamente na qualidade de Tilular e 
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n" 1 .367, de 20 de 
março de 1996, em minha substituição e do Deputa
do Geddel Vieira Lima 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência pro
testos de considera;:ão e apreço. - Deptia:lo Michel 
Temer, liderdo Bloco PMDBIPSD/PSUPSCIPMN. 

OF/GAB/IIN" 148 

Brasília, 27 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Paulo Ritzel e Noel de 06veira para inte
grar, respectivamente na qualidade de Titular e Su
plente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer 
sobre a Medida Provisória n" 1.368, de 21 de março 
de 1996, em minha substituição e do Deputado Geei
dei Vieira Lima 

Na oportunidade renovo a VoSsa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deptjado Michel 
Tem~. Líder do Bloco PMDB/PSDIPSL/PSCIPMN. _ 

OF/GABIIIN" 179 

Brasília, 27 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Laire Rosado para integrar, na qualidade 
de Tilular, a Comissão Mista destinada a emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n" 1.361 , de 12 de 
março de 1996, em substituição ao Deputado Mauri 
Sérgio. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deptjado Michel 
Temer, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSL!PSCIPMN. 

OF.064196 

Brasília, 26 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Indico, nos termos regimentais, o Deputado 

Paulo Bernardo do PT- PR, em substifl.ição ao De
putado Aldo Rebelo do PCdoB - SP, na Comissão 
Especial Mista destinada a examinar a Medida Pro
visória n".1.367, de 20 de março de 1996, que dis
põe sobre a emissão de notas do T esouró NaCional 
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(NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do MP N2 1368 
Brasil S.A. e dâ outras providências. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de elevada estima - Deputado Sérgio Miranda, 
Líder dp PCdoB. 

OFICIO N'! 333-L-BLOCO PARLAMENTAR 96 

Brasília, 26 de marÇo de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos nagimentais, comunico a Vossa Ex

celência que os Deputados do Bloco Parlamentar 
PFUPTB Inocêncio Oliveira, Pedrinho Abrão, José 
Carlos Aleluia e · Abelardo Lupion deixam de fazer 
parte, como membros titulares e suplentes, respecti
vamente, da Comissão Mista destinada a emitir pa
recer à Medida Provisória n" 1.368, de 21 de março 
de 1996, que Altera os arts. 4º- e 72 da Lei f12 8.745, 
de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a con
tratação por tempo determinado para atender à ne
cessidade temporária de excepcional interesse pú
blico, e dá outras providências. 

Outrossim, indico pana as referidas vagas os 
Deputados Carlos Alberlo e Osvaldo Coelho como 
membros titulares e Cláudio Chaves e Paulo Uma 
como suplentes. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olival' 
ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

Sr. Presidente do Congresso Nácional 
Em Substituição às Designações feitas por 

esta Presidência, indico os Senadores do PSDB que 
comporão a Comissão -Especial Mista destinada a 
apreciar a seguinte Medida Provisória 

MP N~ 1367 

REEDIÇÃO MP N"-: 

Publicação DOU: 21-3-96 . 
ASSUNTO: Dispõe sobre a emissão de Notas 

do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento 
de capital do Banco do Brasil S.A. e dá outras provi
dências. 

Titular: José lgnâcio Ferreira 
Suplente: Lúdio Coelho 
Brasília, 26 de março de 1996. - Senador Sér

gio Machado, Líder do PSDB 

SrA>residente do Congresso Nacional 
Em substituição às Designações feitas por esta 

Presidência, indico os Senadores do PSDB que 
comporão a ComisSão Especial Mista destinada a 
apreciar a seguinte Medida Provisória: 

REEDIÇÃO MP N"-: 

Publicação DOU: 22-3-96 
ASSUNTO: Altera os arts. 4º- e 7~ da Lei n" 

8.745, de 9 de dezerrtlro de 1993, que dispõe sobre 
a contratação por tempo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público, e dâ outras providências. 

Titular: Lúdio Coelho 
Suplente: Beni Varas 
Brasma, 26 de março de 1996. - Senador Sér

gio Machado, Líder do PSDB. 

Of. f12 047/96 GLPDT 

Brasília, 26 de março de 1996 
Senhor Presidente, 
Em substituição ao que foi deliberado pelo Ple

nário desta Casa, cumpre-me informar a V. ~a in
dicação dos Senadores Sebastião Rocha e Darcy 
Ribeiro, para integrarem, como tiiUar e suplente, 
·respectivamente, a Comissão Mista, que analisará a 
Medida Provisória f12 1.368/96. · 

Atenciosamente, Senadora Júnla Marise, Lf
derdo PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Teo10nio Vilela Filho) -
Serão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, proje10 de lei do Senado que 
será lido pelo Sr. 1 ~ Secretârio em exercício, Sena
dor Levy Dias. 

É lido o seguinte: 
PROJETO DE LEI DO SENADO N"- 51, DE 1996 

Altera a Lei f12 9.250, de 26 de de
zembro de 1995, que altera a legislaçao 
do Imposto de Renda elas Pessoas Ffsi' 
cas, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ O art 8", inciso 11, alfnea b, da Lei n" 

9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

'Art. 8" ············-····-······-··········--········ 
. b) a pagamen10s efetuados a estabele-

cimen10s de ensino relativamente a educa
ção pré-escolar, de 1 ~. ~ e ~ graus. cursos 
de especialização ou profissionalizantes do 
contribuinte e de seus dependentes.' 

Art. ~ Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos em relação às 
declarações de rendimen10s apresentadas a partir 
do primeiro exercício subseqüente: 

Art ~ Revogam-se as disposições em COn!J'âr!O-
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Justificação 

Devemos incentivar nossas crianças e nossos 
profissionais a aprimorarem seus conhecimentos. 
Para isso, é importantíssimo que a sociedade contri
bua para a formação de profissionais capazes e 
alualizados, que possam estar a par das tecnologias 
contemporâneas e futuras. 

O Governo deveria estar à frente desta bandei
ra, para que não fiquemos estagnados no mundo. 
Como todos nós sabemos, os recursos que o Gover
no dispõe são escassos. Então, como poderemos 
proporcionar uma educação aprimorada aos cidadã
os brasileiros, se, além dos impostos já cobrados, 
estamos tributando o conhecimento do futuro dos jo-
vens e aluais profissionais? · 

Pretendo, com este projeto, dar total e irrestrito 
incentivo aos aluais e futuros brasileiros, que têm a 
missão de fazer o País melhor. 

Portanto, retiro do texto da lei o limite anual in
dividual de R$1.700,00 (um mi.l e setecentos reais), 
para gastos com educação do contribuinte e de seus 
dependentes. ou seja, o que for gasto será descon-
tado. . 

Sala das Sessões, 27 de março de 1996. - Se
nador Flaviano Melo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI ~ 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 

Altera a legislação do-Imposto sobre 
a Renda daS pessoas ffsicas, e dá outras 
providências. 

Art 82 A base de cálculo do imposto devido no 
anCH:alendário será a dHerença entre as somas: 

I - de todos os rendimentos percebidos duran
te o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tribu
táveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os 
sujeitos à tributação definitiva; 

11 - das deduções relativas: 
a) aos pagamentos efetuados, no ~andá

rio, a médicos, àentistas, psicólogos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, 
bem como as despesas com exames laboratoriais, 
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próte
ses ortopédicas e dentárias; 

b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos 
de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 
12 , 22 e 3"- graus, cursos de especialização ou profis
sionalizantes do contribuinte e de seus depend
entes, até o limite anual individual de R$1.700,00 
(um mil e setecenf!ls reais); 

c) à quantia de R$1.080,00 (um mil e oitenta 
reais) por dependente; 

d) às contribuições para a Previdência Social 
da União, dos Estádos, do.Distrftó Federal e dos Mu
nicípios; 

e) às contribuições para as entidades de previ
dência privada domiciliadas no País, cujo õnus te
nha sido do contribuinte, destinadas a custear bene
fícios COIJlllementeres assemelhados aos da Previ
dência Social; 

f) às importâncias pagas a titulo de pensão ali
mentícia em face das normas do Direfto de Família, 
quando em cumprimenf!l de decisão judicial ou acor
do homologado judicialmente, inclusive a prestação 
de alimenf!ls provisionais; .. 

g) às despesas escrituradas no Uvro Caixa, 
previstas nos incisos I a III do art 62 da Lei n2 8.134, 
de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho 
não assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titúa
res de serviços notariais e de registro. 

§ 1• A quantia correspondente à parcela isenta 
dos rendimentos provenientes de aposentadoria e 
pensão, transferência para a reserva remunerada ou 
reforma, pagos pela Previdência Social da União, 
dos Estaàos, do Distrito Federal e dos Municípios, 
por qualquer pessoa jurídica de direfto público inter
no, ou por entidade de previdência privada, repre
sentada pela soma dos valores mensais computa
dos a partir do mês em que o contribuinte completar 
sessenta e cinco anos de idade, não integrará a 
soma de que trata o inciso I. 

§ 2" O disposto na alínea a do inciso 11: 
1 - aplica-se, também, aos pagarnel}tos efetua

dos a eiJl)resas domiciliadas no Pais, destinados à 
cobertura de despesas com hospitalização, médicas 
e odontológicas, bem corno a entidades que assegu
rem direfto de atendimento ou ressarcimenf!l de des
pesas da mesma natureza; 

(A Comissão de Assuntos Econômi
cos- declslio terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)- O 
projeto lido será publicado e remetido à comissão 
competente. · 

A Presidência com(Jnica ao Plenário que o tem
po destinado aos oradores do Expediente da sessão 
ordinária de hoje será dedicado a homenagear o jor
nal A Provfncia do Pará, de Belém-P A, de acordo 
com o Requerimento n2 264, de 1996, aprovado em 
26 de março do corrente ano. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade. 
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O SR. ADEMIR ANDRADE {PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, a semana que transcorre é especial 
para o povo paraense, em particular para os jornalis
tas que militam na imprensa escrita em todo a Ama
zônia, e por que não dizer em todo o Brasil. 

Com júbilo, o Pará comemora os 120 anos de 
fundação do Jornal A Província do Pará. transcorri
dos na última segunda-feira, 25 de março. Na verda
de a festa é da imprensa brasileira, isto porque A 
Província, como é mais conhecida em toda a planí
cie arnazõnica. é um dos cinco jornais mais antigos 
que circulam no Brasil atualmente. 

Fundado em 1876, em pleno Império, com 
seus cento e vinte anos de existência. o matutino 
vem renovando a tradição de testemunhar o cotidia
no da história paraense sendo, ao mesmo tempo e 
em muitas ocasiões, sujeito e objeto dessa mesma 
história, aliando a força e a ousadia próprias dos jo
vens à experiência peculiar dos que amadureceram 
atravessando, ao longo dos anos, adversidades sem 
conta, crises políticas, crises econõmicas, motins, 
revoltas, incêndios .•• 

Nem mesmo o fogo, criminosamente ateado no 
início do século por motivações políticas, conseguiu 
silenciar aquele jornal que, anos antes do sinistro, 
fora premiado no exterior com o mérito da moderni
dade jornalística. 

A Provlncia do Pará, fundada pelo lfder do 
Partido Liberal paraense na época da Monarquia, o 
influente político Joaquim José de Assis, contou 
também com a participação efetiva do jovem Antonio 
Lemos, que viria futuramente a notabilizar-se como 
um dos maiores vultos políticos do Estado, tendo in
clusive representado o povo paraense como Sena
dor, já no período republicano. Além destes, partici
pou ainda da fundação do jornal o mestre em artes 
gráficas Francisco Cerqueira. 

Assim, no dia 25 de março de 1876 - data em 
que se comemorava o 52º- aniversário do juramento 
da Constituição Política do ll'lllério - o pequeno Jor
nal foi às ruas, em formato tablóide, destacando 
abaixo do letreiro ·principal dois versos de Victor 
Hugo, com a seguinte tradução: 

" ... t: permitido, mesmo aos mais fracos, 
de ter uma boa intenÇão e de a dizer ..• " 

foi a partir de 2 de novembro de 1889, às vés
peras da Prociamação da República. que A Provln
cia passou a circular sob a inteira responsabilidade 
de Antônio Lemos, posto que a viúva do Dr. Assis, 
falecido naquele ano, resolvera passar sua parte na 
sociedade para Lemos, que já adquirira anteriorrnen-

te a parte de Francisco Cerqueira, falecido em 1880, 
de modo que recaiu unicamente sobre os ombros de 
Antônio Lemos a responsabilidade em continuar' 
aquela obra. 

Apesar da agitação política daqueles dias que 
testemunhavam a queda do Império e a instalação 
do regime republicano, A Província, por decisão de 
seu redator-chete Antônio Lemos optava pela neu
tralidade política, de tal forma que logo abaixo de 
seu cabeçalho podia ser lida a seguinte expressão 
•órgão neutro nas lides partidárias", como se a neu
tralidade fosse possível num tempo em que a políti
ca era movida, antes de tudo, pela paixão e muitas 
vezes pelo desalino ... 

Nessa época, o jornal passou a circular em for
mato grande e seu logotipo já era em estilo gótico, 
como se mantém até hoje. No expediente, apare
ciam os nomes do fundador, Joaquim José de Assis; 
do redator~efe, Antônio Lemos; do secretário de 
redação, Marques de Carvalho e do Administrador, 
Frederico Rhossard. 

A partir desse período o Jornal passou por 
radicais transformações. Até então a primeira pá
gina era reservada para anúncios, sendo que as 
notícias e comentários eram diagramadas nas 
duas páginas internas. Alterando esse costume, A 
Provlncia passou a circular com noticias, comentá
rios e colunas na primeira página. lançando na im
prensa escrita brasileira uma paginação modema e 
inovadora. 

Até 1897 Antônio Lemos trabalhou como único 
proprietário do jornal. A partir de então, passou a 
constar no expediente o nome de Pedro Chermont, 
como redator-gerente, posteriormente substituído 
por Antônio Chermont As mudanças na direção 
eram acompanhadas pela modernização do joffiãl, 
já então impresso em oito colunas, num padrão fora 
do comum para· a época, graças à modema rotativa 
Marlnonl, importada da Europa · 

A sociedade entre Lemos e Cherrnont, contu
do, pelas artes da vida pública de ambos não sobre
viveu durante muito tempo. As divergências políticas 
que levaram ao rompimento dos dois no ano de 
1900 acabaram refletindo no jomal, que deixou de 
circuar, atingido pela crise entre os sócios. 

Essa primeira interrupção na vida de A Provln
cia não durou muito, pois Antônio Lemos, já então 
intendente {prefeito) de Belém, acabou derrotando 
politicamente ôs Chermont, aliados de Laura Sodré, 
a partir da eleição de seu correligionário Augusto 
Montenegro para o governo do Estado, dando infcio 
à oligarquia Lemista. 
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Ao voltar a circular, em 1• de maio de 1901, A 
Provfncla enccntrava-se novamente sob a proprie
dade exclusiva de Antônio Lemos, já que este com
prara as colas de seus antigos sócios e transformara 
o jornal no veículo de divulgação de suas idéias e 
projetas políticos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, chamo 
a atenção de V. Ex"s para o papel fundamen1al que 
A Provfncia sempre desempenhou na vida paraen
se, visto que em suas páginas encontra-se um acer
. vo vivo da his1ória política deste País nos últimos 
120 anos. 

A medida em que crescia o prestigio político de 
Antônio Lemos, ampiiava-5e também a influência de 
A Provfncia no cotidiano do povo paraense. Como 
intendente de Belém, Lemos transformou a cidade, 
mudando-lhe o traçado urbano e imprimindo-lhe as
pectos comparáveis às grandes metrópoles euro
péias. 

Belém de então era, segundo muitos, a terceira 
capital do Brasil, superada apenas pelo Rio de Ja. 
neiro e por São Paulo. Tanlll que em visita ao inten
dente do Rio, Dr. Pereira Passos, responsável por 
uma verdadeira revolução urbanística na Capital Fe
deral daqueles anos, recebeu AntOnio Lemos do ges
tor carioca a seguinte saudação: - "Estou começando a 
fazer na ITW!ha cidade o que V. Ex" já fez na sua. •• " 

Todo este pendor de homem p(iliico que nota
bilizava Anlõnio Lemos, não poderia deixar de refle
tir em seu jornal. A Provfncla passoy a ser mais que 
um jornal. TransformoU-56 no referencial para a inte
lectualidade amazõnida, de 1al modo que sua reda
ção, abrigo dos maiores nomes das letras paraen
ses, era denominada entre os íntimos da casa como 
o cenácUo. A toda essa grandeza a:ompanhava a 
modernidade e o avanço tecnológico entl!o pennilido. 

A Provfncia do Pará, nesse período, tida 
como um dos mais modernos jornais do Pais, pos
suía equipamentos gráficos de última geração, lodos 
importados da Europa, funcionando nas instalações 
do grandioso prédio onde hoje está abrigado o tam
bém centenário lnstitulo de Educação do Pará-IEP, 
na Praça da República, no centro da Cidade das 
Mangueiras. · 

Todo esse apogeu, no entanto, teve o seu ocaso. 
Nas primeiras décadas da República, a luta po

litica no Pará, como em todo o Brasil, era travada 
entre o limiar do idealismo e do ódio .•. 

Temendo que Lemos recuperasse seu poder -
ele que em junho de 1911 renunciara à intendência 
de Belém a pedido de Augusto Montenegro, cuja in

. tenção era alçá-lo ao Governo do Es1ado em feverei-

ro do ano seguinte-, os lauristas, partidários de Lau
ro Sodré, passaram a hostilizar feroz e publicamente 
a figura de Antônio Lemos. 

As agressões promovidas pelos parlidários de 
Lauro Sodré visavam justificar um conflfto popular 
em· que ocorresse confronto entre I e mistas e lauris
tas, plano esse arquitetado com um único objetivo: 
destruir as dependências do jornal A Provfncla do 
Pani, fragilizando, assim, a influência politica de An
lônio Lemos junto ao povo de sua terra 

Desse modo, na noite de 29 de agosto de 
1912, simtiando um atentado contra a vida de Anlõ
nio Lemos, os lauristas invadiram o casarão da Pra
ça da Rep(illica e, em questão de minutos, fizeram 
tombar sob o fogo todo o prédio de A Provfncia do 
Pani. 

Espalhando terror pelas pacatas ruas da cida
de, naquela mesma nofte, os lauristas, insatisfeftos 
com a destruição do jornal, que era seu principal ob
jetivo, sentiram-se for1alecidos para intentar de fato 
contra a vida de AntOnio Lemos, incendiando sua re
sidência. Encontrando-o, na manhã seguinte, refu
giado na casa de um vizinho, dali o retiraram à força 
e o arrastaram pelas ruas, na maior humilhação já 
sofrida por um homem púbnco no Estado do Pará. 

A cidade entrou em pânico, pois o que se deu 
foi uma ba1alha campal travada entre os partidários 
de AntOnio Lemos e Lauro Sodré. 

Aquele episódio encerrou uma fase da vida po
lítica do Pará Chegava ao fim a "era Lemos". lnter
ro!Jllia-5e, novamente, depois de 40 anos de circu
lação, a traje1ória do jornal A Provfncia do Pani, 
coincidindo com a ascensão política de Lauro Sodré, 
outro grande nome da his1ória paraense. 

O tempo, remédio para todos os males, incum
biu-se de cicatrizar essas feridas. Hoje, os nomes de 
Antônio Lemos e Lauro Sodré estão imor1alizados 
na denominação de dois dos mais belos monumen
tos arquitelônicos da Amazônia, perpetuados ambos 
um ao lado do outro em pleno centro histórico da ca-
pital paraense. . 

No Palácio Lauro Sodré, onde até poucos anos 
funcionou a sede do Governo do Estado do Pará, 
funciona atuaimente o Museu do Estado, estendo ali 
inumados os despojos de seu patrono. No Palácio 
Antônio Lemos, onde se encontram os restos mor
tais do fundados de A Provfncia do Pani, funciona 
a sede da Prefeitura Municipal de Belém e o Museu 
Histórico da Cidade de Belém. 

A vida do jornal, todavia, estava intimamente li
gada à luta política na qual o Pará de er\lão se deba
tia nos primeiros anos da República. •• 
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Em 6 de julho '.1e 1920, como r:::.,-,f", :· :r~-...·f~:

cia ressurgiu das C!!lZ['3 ~e!ns rP2.os :!-?. !"':::·:iro "::~ /
selar Chermcnt (~e L ;.::~;:j:;_, =:r:::- :::i .. ;r:~-~.1 :···w:-:.::-:) 1:.:-

. mista, que desde .a d~.~-~ ~:"'.::çêo ::!c : "'2..., ·'i,~n, ~-~~=: 1en~._-__ 
ra. e agora conseguir:"', consr-:=tl7:"' ._ ,..._ - .... _ '· ·: ·'""-'! ~":~~':::!

taro jornal que a ir1S€·nsate:. dsstr~~iw.. ~ ~J7 !le3..qL'S1?. 

ocasião. exatamente para combr:'er 28'.'2. '.:'.!:d')7° -:. 

Resgatada. A Provfncia assumiu PS ft.:\i-:::~-::- S:! ~~=
buna popular contra Lauro Scdré.~ ---

Novamente no centro da guerra r~!í+!se .. n~:'>s:n 
nova fase, o jornal não sobreviveu por m• ,;to •empo. 
Erain escassos os recursos financeiros, e P.S-~strüt':....l
ras políticas da époCa não permiti em- úérlburn espB.
ço para a oposiçf!o, a não ser à ~~ta_ -:!c. s-:-:-:nQ'.'8 3 
destruição. · 

Desse modo, em 27 de julho de 19<:€. e~vclt2. 
em dificuldades financeiras--e-refém dn ferrer:ha rgt·2.
liação política, maiS uma vez A Província interro~ 
pia o seu percurso, deixando de ser ?.~rr-:g-;2-:'3 f"las 
ruas pelos 21 anos seguintes. 

Sr's e Srs. Senadores, em 19<17, precisaMente 
ao amanhecer do dia 9 de fevereiro. A Provfnci:a do 
Pará voltava a ser anunciada nas sonclent2.8 r:..:as 
de Belém, dessa vez cor;duzida pela infgu~!?.ve! ca
pacidade empreendedora de Assis ClJatGa·.Jtrrz:nd, o 
mentor dos Diários Associados. Penr:iV~ -se, de&;e 
modo, às novas gerações paraenses, a possi!:lilida
de de ter de novo nas mãos o mais tradicicr.al jornal 
da planície. · 

Sob a direção de Frederico Barete, que ficou à 
frente do jornal até sua morte, em 6 de maio de 
1962, A Provfncia contou com a colaboração dos 
diretores João Calmon, Alfredo Sade, Cales ·castelo 
Branco e Almeida Ca:;tro_,_ dentfe tantc3 c_\,mos co:q- __ 
boradores. 

Sucederam-se <>:s administrações do saudoso 
Mitton Trindade, ~uja iembrança como Senador pelo 
Pará permanece vr1a nesta Casa, ·e do Dr. Roberto 
Jares Martins; este último substituído que !Oi após o 
seu precoce desaparecimento pelo atll.::l Cir,;tor-Sü
perintendente, dileto cornpanheirc, "P~rt~êf'l~-c Gu1m8.
rães, herdeiro das elevadas tradiç.Ces d~~ grandes 
homens que sempre estiveram a frente do ~nt:!s anti
go jornal do norte brasileiro~ _dividi:"1do rs::r8.tlS2t:ili·· 
dade com _8t.:"bens Oneti (diretor c~rP.e.~c~2!), "!"herezi
nha Siqueira (diretcrs. ac!ministrativo·f!!"!-::t"'r:;~!rE:) ~R!
bamar Fonseca (dlretor r!e rsds-.ç.fu);. 

Contando atualmente com 17$_ coit.tx;.~adores
diretos. entre jomaiistas da rr.ais distiiri:é:._ cól'nPS-rêTI

. cia, destacando-se o articulista politico Rubens Sii
va, o colunista Edwaldo Martins e muitos outros, 
além do· pessoal gráf!co e pessoe.l S;""J:r;~~::-:".:·.-.::..,·r·""; -?, 

·-,·c·?ír1cio: do Pará circula em todo o Estado, princi
··d:n'?~!e na rsgião do oeste paraense, bem como 
:>8S principais capitais brasileiras, editando também, 
é~-:!cs os dias, uma página completa dedicada aos 
:;rio.cipê.i.s f"'tos jornalísticos ocorridos no vizinho Es
~c:·-'c cu Ama,oá; além disso, mantém ainda sucursais 
··f~ta cepi!21 federal e nas cidades do Rio de Janei
·""· 2~.0 Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Campo 
_'rsnd:?, <?•Jiânia, Fortaleza, Florianópolis, Vitória, 
~~çite, Pcr!o .'\legre. Blumenau, Manaus e Salvador. 

Com uma tiragem diária de 18 mil exemplares 
circulando de terça a sábado e 22 mil exemplares 
aos dorrJngos e feriados, A Provfncia é o único jor
nal paraense, e um dos poucos no País, que, por 
acordo trabalhista, garante aos seus funcionários o 
descanso semanal aos domingos> motivo pelo qual a 
edição das segundas-feiras chega aos leitores sem
pre com vinte e quatro horas de antecedência, junto 
cem a edição domingueira 

Atualmente instalado à Travessa Campos Sa
!es, no centro comercial de Belém, o jornal conjuga o 
tradicionalismo das linhas arquitetõnicas de sua 
sede, com a modemidadede seus equipamentos. 

Operando com um avançado parque gráfico, 
onde se destacam a rotetiva Goss e o moderno la
boratório fotográfico, dentre outros equipamentos 
que permitem ao jornal uma impressão totalmente 
informatizada, o jornal utiliza-se de moderno sistema 
off-set, com paginação colorida (policromia) nas ca
pas de cada caderno. 

Para manter-se na vanguarda da modernidade, 
A Provfncia inaugurou também, na última segunda
feira, data _comemorativa de seus 120 anos, uin 
avançado sisten:ta de infonnática em sua reclação, 
possibilitando ao jornal, entre outras coisas, conec
tar-se com a rede mundial de dados e informações 
através da Internet, assegurando, dessa maneira, 
maior agilidade nas informações, racionalidade e efi
dêr.da nas atividades çotidianas do pessoal. que 
>Jh.la naquele selar, investimen10 este que com cer
teza se traduzirá no aperfeiçoamento gráfico e edilo
,rsl, cuja :JUaiidade é destacada dentre os grandes 
jorna~s do Pa!s. · 

Em face das exigências de um tempo onde a 
informação é quase instantânea, obrigando aos ver
cuJos de comunicação de massa que acompanhem 
e>se ·.Jinamismo, ós aluais dire10res de A Provfncia 
elo Pa· é ampliaram o alcance daquele complexo de 
comunicações a partir da implantação, em 1991, da 
Rádio Província FM, que hoje opera com transmis
sores de 5 quilohertz, destacando-se, entre as rá
"''" ~-' fr.-,;_;Cência modulada que operam n~ Esta~o. 
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por sua programação musical especificamente volta
da para o segmento das FM. 

Foi exatamente esta visão de futuro, moderni
dade, ousadia e desprendimento, desde Joaquim 
José de Assis e Antônio Lemos, em 1876, até Arthê
mio Guimarães, nos nossos dias, que permitiu ao 
jornal A Provlncia do Pará, ser o que ele é hoje: um 
verdadeiro patrimõnio do povo e da imprensa brasi
leira. 

Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, ao en
cerrar este pronunciamento que jâ se faz longo, po
rém ainda distante de completar a magnitude do que 
representa a imprensa deste Pais os 120 do jornal A 
Provlncia do Pará, não poderia deixar de render 
homenagem especial a todos os colaboradores que 
fazem de A Provlncia motivo de orgulho para o 
povo paraense. Nesse sentido, congratulo-me com 
cada funcionário daquela empresa, através da lem
brança do grande jornalista Carlos Roque, um dos 
guardiões do patrimõnio e das tradições históricas 
do Estado do Parâ, cujas informações contidas em 
seus memoráveis registras permitilHlOS discorrer aqui 
sobre um fragmento da história viva da terra paraense. 

Saúdo, portanto, Sr. Presidente, os 120 anos 
de existência de A Provlncia do Pará, solicilando à 
Mesa deste Senado Federal que faça oficiar à dire
toria daquele jornal, dando. conta do registro feito por 
este Senador, como uma homenagem que traduz o 
reconhecimento e o orgulho do povo paraense. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presjdente. 
Muito obligado. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Coliinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SP's e 
Srs. Senadores, o povo paraense festeja, com muita 
alegria, os 120 anos do jornal A Provlncia do Pará. 
Como paliamentar paraense regozijo-me por tão im
portante evento, embora reconheça-a difiCIJdade de 
falar sobre um. jornal que vem prestando serviços à 
comunidade durante tanto tempo, principalmente 
porque sua trajetória se confunde com a própria his-
tória do Pará:- · 

Desde a sua fundação até os dias atuais, A 
Provlncia passou por fases de grandes dificuldades, 
chegando a encerrar as suas atividades algumas ve
zes, mas sempre com espírito de luta, soergueu-se 
cada vez mais fortalecida . 

A Provi nela do Pará surgiu como jornal, antes 
da implantação da República, em 25 de março de 
1876, criada por Joaquim Assis, Francisco Cerqueira 
e Antonio Lemos. 

Funcionando desde a época imperial, sempre 
trazia em sua 1 ~ página os ideais libertários e demo
cratas que, desde então, passou a defender, expres
sos nos versos de Victor Hugo: 

"t permitido, mesmo aos fracos, ter 
uma boa intenção e de a dizer." 

Apesar de pequeno, o jornal cresceu, aumen
tou o número de pâginas e apurou a qualidade da 
impressão. Antonio Lemos foi o grande arlifice do 
seu engrandecimento, dedicando-se inteiramente e, 
sobretudo, depois da morte dos seus sócios, quando 
ficou corno dono absoluto. 

A Provlncia do Pará, em seu primeiro ciclo, 
confunde-se com a história do crescimento do pres
tígio e fastígio do político e do administrador que foi 
Antonio Lemos o qual, ao lado de Batista Campos e 
Magalhães Barata, representa a tríade dos mais no
tâveis homens públicos da história do Pará desde o 
Império. 

A Provincia, desde sua criação, defendeu po
siçõeS claras e corajosas, frente à conjuntura nacio
nal e estadual. Assim foi o seu apoio ostensivo em 
favor da abolição da esqravatura e da efetiva implan
tação da federação arduamente defendida por Rui_ 
Barbosa 

A tese republicana teve na Provlncia um jornal 
descompromissado com a monarquia e cedeu suas 
colunas para a propaganda dos seus ideais, entãO; 
vigentes. 

Assim, caracterizotH;e desde a sua criação 
como um jornal afinado com os ideais de liberdade e 
modernidade, acompanhando e eslimulando as 
transformações do mundo em sua época. 

t justo reconhecer que Antonio Lemos, como 
jornalista, fez da Provlncia o melhor jornal do Norte, 
comparado aos meihores do Brasil. Da mesma for
ma, CO!flO político e administrador, tez de Belém 
uma surpresa nacional e a terceira cidade da Repú
blica, depois do Rio e São Paulo, no dizer dos ilus
tres Euclides da Cunha e Duque Estrada, que a co
nheceram pessoalmente. 

· A redação da Provlncia, devido a dedicação 
jornalística e espírito de mecenas de Antonio Lemos, 
reunia o que de melhor existia no campo literário, 
acolhendo nomes expressivos da intelectualidade, 
que se transformavam·· em excelentes · redatores 
como foi Hurrberto de Campos e outros. Comenta
va-se, à época, que A Provlncia parecia não ser 
apenas um grande jornal, mas sim um verdadeiro 
cenáculo. 

A Provlncia permaneceu no prédio da traves
sa Campos Sales até 1907, quando se transferiu 
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para um prédio especialmente construído na ·Praça 
da República onde funciona o aluai Instituto de Edu
cação do Pará A mudança compreendeu também a 
introdução de equipamentos e tecnologia modernos 
e avançados para a época 

Lamentavelmente o radicalismo e a intransi
gência política que vicejava no Pará, levaram a que, 
em 1912, a população revoltada comet!!sse o ato 
criminoso sem igual, de incendiar o prédio da Pro
víncia, mostrando até onde a paixão e o ódio político 
podem levar. Na mesma ocasião também foi incen
diado e depredado o prédio da residência do Inten
dente Antonio Lemos, quando o grande homem pú
blico do Pará foi injustiçado e escorraçado do Esta
do, morrendo posteriormente no opróbrio e esqueci
mento do Rio de Janeiro. Encerra-se assim uma das 
fases mais significativas da vida política paraense e 
do próprio jornal. 

Após oito anos do incêndio, A Provlncia do 
Pará ressurgiu em 6 de julho de 1920, comandada 
pelo Deputado Federal Pedro Cherrnont de Miranda, 
do Partido Conservador, que abrigava os seguidores 
de Antonio Lemos. A redação e as oficinas foram 
instaladas em um prédio à rua 13 de maio nº 62. O 
editorial do número de lançamento (11.627) home
nageava os fundadores e se propunha a resgatar a 
missão iniciada em 1876, defendendo o espírito libe
ral e inovador de Antonio Lemos. Pretendia interpre
tar e defender os sentimentos, necessidades e aspi-
rações populares. . , 

A Província reabria uma nova era no jornalis
mo paraense, cultuando como sempre os ideais de 
justiça, igualdade e liberdade, abrindo suas colunas 
a todas as capacidades e expressões de opiniões in
dividuais, r.;otomando ãs suas origens. Repre
sentantes da juventude de várias gerações fizeram 
no jornal suas primeiras tentativas literárias e jorna
lísticas. Tomou-se então precioso instrumento dare
modelação das práticas da imprensa. Livre e inde
pendente o jornal se propunha a ser nesta fase o 
que fora no passado: um órgão de opinião pública, 
intérprete dos legítimos interesses da comunidade. 

O jornal circulou até o dia 27 de julho de 1926, 
quando encerrou suas atividades por causa de pro
blemas financeiros. 

No dia 9 de fevereiro de 1947, voltou a circular, 
representando um novo ciclo na sua vida. já de pro
priedade dos Diários Associados de Assis Chateau
briand que, conhecedor da notável história da Pro
víncia. resolveu reeditá-la 

A equipe responsável foi Fréderico Barata, 
João Calmon - o nosso Senador - e Alfredo Sade, 

que assumiram o compromisso de restaurar uma 
tradição paraense e retomar o curso da história O 
editorial da edição inaugural teve por título Nosso 
Compromisso e o programa era continuar fiel às me
lhores tradições da Província. A modernização dizia 
respeito apenas à parte gráfica, mas sem alterar a 
herança filosófica de defender as grandes causas 
nacionais e estaduais. 

Posteriormente, apenas Frederico Barata ficou 
na Província até 6 de maio de 1962, quando faleceu, 
deixando um excepcional legado em favor do jornal 
e da própria história do Pará 

Com a sua morte o comando ficou com Milton 
Trindade na Direção Geral, Alfredo Sade na Direção 
Comercial e Arthêmio Guimarães na parte Adminis
trativa. 

Em 1966, Milton foi eleito suplente de Senador 
e quando assumiu o Senado deixou em seu lugar 
Arthêmio Guimarães e Roberto Jares Martins, que já 
ocupava a direção da TV e Rádio Marajoara, órgãos 
pertencentes aos Diários Associados. 

Coube a essa equipe implantar o sistema off
set em 17 de dezembro de 1973. Foi o dia do ani
versário de Antonio Lemos, e seus restos mortais 
foram inumados no Palácio da Prefeitura, por deci
são do Prefeito Nelio Lobato, resgatando uma gran
de dívida que o Pará tinha com este grande homem 
público. .. 

A edição inaugural em off-set com mais de 
1 00 páginas, foi a maior registrada até então. 

Em 1976, foi comemorado o centenário da fun
dação do jornal, com a realização de sessão solene 
na Câmara Federal; a edição saiu com 200 páginas. 
O Prefeito Ajax de Oliveira inaugurou um obelisco na 
Praça da República, defronte ao prédio onde funcio
nou o jornal no tempo de Antonio Lemos e que fora .. 
incendiado. 

Milton Trindade e Roberto Jarés, "que sucede
ram Frederico Barata, deram de si o melhor em fa
vor da sustentação e manutenção dos princípios e 
ideais desse grande jornal. 

Hoje, Arthêmio Guimarães e uma equipe dedi
cada comandam A Provincia, sob a inspiração das 
sementes lançadas por Antonio Lemos e Assis Cha
teaubriand e prosseguem na luta em favor das 
idéias e valores maiores do Estado, informando, co
laborando e participando da construção do presente 
e futuro do nosso Pará 

Parabéns a todos que fazem com que esta 
grande árvore chamada A Provincia do Pará conti
nue crescendo e dando bons frutos em favor daque
le Estado. 
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Parabéns ao povo paraense por ter a felicidáde 
de possuir, corno parte integrante da sua história, 
esse grande veículo de comunicação que fez, foi e é 
o partícipe ativo e importante dessa própria história 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discUISo do Sr. Coutinho 
Jorge, o Sr. Teofônio Vilela 'Filho, 1Q Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, su
plente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, o Sr. Ney Suassuna, sl.Çfente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Renan Ca/heiros, 2" Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, 
que disporá de vinte minutos para o seu pronuncia
mento. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidentes, Sr"s e Srs. Senadores, é com satis
fação que venho à tribuna do Senado da República, 
na tarde de hoje, para me congratular com a tamma. 
de A Província do Pará, jornal que tem marcado 
época em todo o Norte do País e sobre o qual já fiz 
referência, na semana passada, por meio de um dis
curso encaminhado à Mesa. Encam(nhei também à 
Mesa requerimento de louvor ao jornal A Província 
do Pará pela passagem do seu 12QO. aniversârio. Na 
tarde de hoje, tenho, portanto, a honra de me mani
festar, mais uma vez, a respeito do tema, participan
do desta sessão que homenageia o jornal A Provín
cia do Pará. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, "é per
mitido aos mais fracos de ter uma boa intenção e de 
a dizer." Com este verso de Victor Hugo, em 25 de 
março de 1876, ainda no Império, circulou em Belém 
o primeiro número de um tablóide intitUado A P
víncia do Pará; 120 anos depois, esta jornal conti
nua desempenhando, com isenção e precisão, o pa
pel de bem informar. 

A importância de A Provfncia do Pará na for
mação histórica, política do Pará e, conseqüente
mente, do Amapá é inquestionável. O Amapá é cita
do aqui porque, corno todos sabemos, fez parte do 
Estado do Pará antes de ser transfor'rnado em terri
tório, fato que aconteceu em 1943. Hoje A Provfn
cfa circula também com uma página dedicada aos 
assuntos do Estado do Amapá. Por isso, fazemos 

questão de mencionar a contribuição de A Provfn
cia também na história política do Estado do Amapá 

Fundada por Joaquim José de Assis, corno já 
foi dito aqui pelos colegas que me antecederam -
Senadores Ademir Andrade e Coutinho Jorge -, líder 
do Partido Uberal do Pará, por Antônio Lemos, ex
funcionário da Marinha, e por Francisco Cerqueira, 
mestre em artes gráficas, o primeiro número cireulou 
justamente no dia do qüinquagésimo-segundo ani
versário do juramento da Constituição Política do Im-
pério. · · · · · 

Quatro anos após a fundação do jornal. morreu 
Francisco Cerqueira e, nove anos após seu faleci
mento, morreu o Dr. Assis. Esses dois republicanos 
por pouco não testemunharam a queda do Império, 
ocorrida quatro meses após a morte de Assis, mas 
deixaram um legado riquíssimo que é este órgão de 
imprensa isento, sério e transformador. 

A partir de novembro de 1889, A Província 
passou a circular sob a responsabilidade exclusiva 
de Lemos e, abaixo do cabeçalho, lia-se: "2" Época 
Órgão Neutro nas Lides Partidárias", mostrando já o 
interesse de A Provfncia em se manter isenta e 
realmente contribuir para a transformação da socie
dade. A partir daí, a feição do Jornal sofreu uma ra
dical transformação, passando a trazer, em sua pri
meira página, notícias, comentários e colunas. Pagi
nação de um jornal modema e inovador. 

Em 1897, Lemos era o único proprietário do 
Jornal, quando se juntou a ele Pedro Cherrnont, 
depois substituído por Antônio Chermont, na con
dição de redatori)erente. O rompimento, anos 
mais tarde, com os Chermont provocou uma inter
rLPÇão na circulação de A Província do Pará, 
quase 26 anos após ter sido fundada, voltando às 
ruas apenas em 1901, com Lemos novamente no 
controle absoluto do Jornal e da Cidade dE! Belém 
como seu intendente. 

O bom gosto de Lemos teria de se refletir em 
seu jornal. Ao lado do grande time que contratou 
para a redação, investiu em máquinas, trazendo 
para Belém a mais modema impressora existente na 
Europa Mas tudo isto foi destruído pelo ódio, confor
me também já foi citado, aqui, pelos oradores que 
me antecederam. Uma anmadilha dos adeptos di! 
Lauro Sodré, inimigo de Lemos, acabou por atribuir 
aos lemistas um atentado sofrido por Sodré, provo
cando um motim popular que resultou na depreda
ção da sede de A Província, tendo aquele monu
mento à imprensa nacional sucumbido ao fogo junta
mente com a casa de Lemos. Tudo na fatídica noite 
de 29 de agosto de 1912. 
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Mas como a Fênix, A Provfncia do Pará res
surgiu das cinzas, ressurgindo num novo ciclo, desta 
vez pelas mãos de Pedro Chermont de Miranda 
Mas a hostilidade política, aliada a uma grave crise 

· financeira, vottou a calar A Provfncia, que interrom
peu sua circulação em 27 de julho de 1926, ficando 
assim até 1947, quando Assis Chateaubriand, '0 
Capitão" dos Diários Associados. decidiu tazer voltar 
às novas gerações do Norte um dos mais tradicio-
nais jornais da Região. • 

Depois disso, muitos brasileiros ilustres passa
ram pela direção deste diário: João Calmon - que se 
encontra presente no plenário desta Casa Aproveito 
para homenagear S. Ex•, que exerceu com dignida
de e brio a função de Senador da República - F rede
rico Barata, Milton Trindade e Roberto Jares Martins .. 
Alguns tendo ficado até o fim de suas vidas no jor
nal. Hoje, Arthêmio Guimarães é o grande herdeiro 
destes homens, dividindo com Rubens Oneti, Terezi
nha Siqueira e Ribamar Fonseca, a responsabilida
de pela condução de A Provfncia do Pará, este 
grande diário que está misturado às paixões e à his
tória do Pará, à do Amapá e à hislória de todo Norte 
do Pais. · 

Ao finalizar o meu discurso, quero parabenizar 
àqueles que fizeram e fazem A Provfncia do Para, 
ou seja, seus diretores, seus funcionários, o povo do 
Pará, do Amapá e da região Norte que tem a oportu
nidade de usufn.ir desse meio de comunicação tão 
importante no Norte do País. Muito oprigado. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con

cedo a palavra ao nobre ·senador Bem ardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não quero incorrer 
numa repetição do que já foi dito aqui com mtita 
propriedade em derredor do requerimento de autona 
do Senador Ademir Andrade. 

Em verdade, S. Exà, como demonstrou ao lon
godo seu discurso, fez uma peça histórica, traçando 
toda a vida de A Provfncia do Pará. Quem como eu 
sabe o que repreSentou aquele jornal em nossa re
gião - e por. essa circunstância me inscrevi - não po
deria deixar de fazer o seu registro. Claro que o Se
nador Coutinho Jorge e o Senador Sebastião Rocha, 
quase na mesma linha do perfil que foi traçado pelo 
Senador Adernir de Andrade, me levariam a uma re
petição desnecessária 

Quem convive com a Região Norte sabe que 
no dia 25 de março A Provfncia do Pará co!lllletou 
120 anos. Os nomes dos fundadores já foram devi-

damente registrados, a figura ímpar do líder político, 
naquela altura, Antônio Lemos - e eu me dei, quan
do presidente da Ordem dos Advogados, com um 
dos seus descendentes -, aqui foi pincelada com 
magistral desempenho. 

Quero, Sr. Presidente, como amazonense, di
zer que um dos falos históricos que demonstra o so
frimento por que passou aquele órgão foi que quan
do tentaram reerguê-lo, nos anos 20, à frente Pedro 
Chermont de Miranda, apenas seis anos conseguiu 
ele manter-se. Este é o dado que me parece funda
mental, salientado pelo Senador Ademir Andrade: 
Com visão de grande homem de imprensa, Assis 
Chateaubriand, com a redemocratização do Pais e 
os ares que varreram o nosso Brasil, se deu conta 
de que era possível tomar à frente, mais uma vez, 
aquele órgão de imprensa que fez, no passado, e 
que está a fazer, hoje, com seu parque gráfico, seu 
laboratório fotográfico, seu sistema de informática 
conectado com a Internet a opinião pública do Pará 

Quero associar-me ao autor do requerimento, 
Senador Adernir Andrade, e dizer que, em verdade, 
assim como a direção atual de A Provfncia do Pará 
merece os elogios, os aplausos, não quero deixar de 
juntá-los aos do eminente Senador Ademir Andrade; 
e, pelo trabalho que fez ao longo do seu discurso, 
também quero parabenizar S. Ex•. 

Era o que eu tinha a registrar, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do. Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Renan Ca/heiros, 2'2 Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. J(iio Campos, 2g Vlce-Pre-

-sidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao eminente Líder da Paraíba, Senador 
Ney Suassuna 

O SR. NEY- SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o setor cou
reiro-calçadista tem sido daqueles que têm propor
cionado ao Estado da Parruba mais possibilidade de 
crescimento econõmico e maior retomo financei;o. 
Seu crescimento, nos últimos anos, tem sido cons
tante, bem como tem aumentado o número de em
presas que se enquadram nessa atividade. 

As indústrias vottadas para o beneficiamento 
do couro e o fabrico de calçados se concentram, ba
sicamente nas cidades de Patos, Campina Grande e 
João Pessoa, as quais, por se localizarem em regiões 
diversas do Estado, têm servido como propulsoras 
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do progresso dessas regiões em particular e do Es
tado como um todo. 

Efetivamente, o pólo coureiro-calçadista da Pa
raíba revelou-se, desde sua implantação, excelente 
possibilidade de geração de emprego, numa região 
de perfil muito pobre e muito carente em opções de 
trabalho, e rendosa opção econõmica, a ponto de já 
ter atraído investimentos de grandes indústrias cal
çadistas de outras regiões do Brasil, como a São 
Paulo Alpargatas e a Azaléia, que já se instalaram 
na Paraíba 

Para que se tenha uma idéia da importância 
que as indústrias calçadistas representam na região, 
em 85 indústrias fonmais lá existentes estão empre
gadas 6.053 pessoas que, no ano passado, produzi
ram 14 milhões e 677 mil pares de sapatos, 56 mi- · 
lhões e 458 mil pares de sandálias e 2 milhões e 
953 mil acessórios e pares de tênis, botas, sapati
lhas e chuteiras. 

Na indústria infonmai - aqui faço um parênte
ses: A indústria infonmal, hoje, no Brasil, ocupa 57% 
da nossa capacidade ativa de trabalho, ou seja, é 
superior a 17 milhões de pessoas. Essa indústria in
formal, principalmente as microempresas, ainda não 
legalizadas, aguardando o Estatuto da Microempre
sa, tem cerca de 1.849 empregados e produziu 1 mi
lhão e 296 mil pares de sapatos e 1 milhão e 834 mil 
pares de sandálias, de acordo com os dados da Se
cretaria de Indústria, Comércio, Turismo, Ciência e 
Tecnologia do Governo estadual. · 

· A despeito de toda essa pujança, esse seg
mento-econõmico tem ainda mu~o a crescer, com 
mu~ das aluais empresas expandindo. suas ativi
dades e outras sendo criadas. O Estado da Paraíba 
dispõe de uma infra-estrutura bem adequada a essa 
expansão, tanto em termos de energia, de água, de 
saneamento básico, de comunicação e de transpor
tes, quanto no que tange à mão-de-obra 

No que concerne ao fornecimento de água, 
energia, ao saneamento básico e às comunicações, 
as emprésas estatais que administram esses seto
res estão plenainente capac~as para garantir seu 
suprimento às"indústrias que já se instalaram no Es
tado e a mu~ outras que, porventura, vierem a ser. 
criadas. 

Em relação à mão-de-obra, além de ser farta e 
barata, existem entidades que trabalham inceSsante
mente para o seu aperfeiçoamento, como o Senai e 
a Universidade Federal da Paraíba O Estado tem 
procurado dar todo o apoio ao desenvolvimento 
científico e tecnológico, para que ele chegue às em
presas de forma rápida e fácil. Para isso, importan-

tes e avançadas pesquisas são elaboradas pelo Nú
cleo Regional de Processamento e Pesquisa em 
Couros e Tanantes e pelo Centro de Tecnologia do 
Couro - PROCURT, da Universidade Federal da Pa
raíba; e, no Sanai, já foram criados cursos de forma
ção de mão-de-obra de nível médio e superior, volta
dos para o processamento do couro e sua industria
lização. Em Campina Grande, o Centro de Tecnolo
gia do Couro Albano Franco, também mantido pelo 
Senai, está voltado para a capacitação de mão-de- . 
obra na área de processamento de couro, peles e 
calçados. 

No que tange à qualidade da matéria-prima, o 
Estado, sabedor que da qualidade do couro depen
de a qualidade dos produtos dele derivados, tem 
procurado dar suporte técnico aos criadores, para 
que se produzam couros e peles sempre melhores. 

Em termos de transportes, o Estado da Paraí
ba tem orgulho de oferecer uma infra-estrutura muito 
boa, com as principais cidades do Estado interligan
do-se entre si, aos demais Estados do Nordeste e 
ao resto do Brasil por Iodas as modalidades de 
transportes. A rodovia BR-230 e a ferrovia da 
RFFSA, que caminham paralelas, praticamente cor
tam o Estado em sentido longMinal, sendo que 
essa rodovia funciona como uma espinha dorsal à 
qual afluem outras rodovias de todo o Estado. Pelo 
Porto de Cabedelo, servido por rodovias e ferrovia, o 
Estado se liga aos demais portos brasileiros e aos 
principais portos da .Europa e das Américas. 

Em razão disso, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Se
nadores, desenvolver o setor coureiro-calçadista da 
Paraíba é fortalecer e cultivar uma de suas princi
pais vocações econômicas, principalmente num Es
tado onde há 30 anos o Góvemo Federal não inves
te um centavo para gerar empregos. 

De acordo com levantamentos efetuados pela 
SeCretaria da Indústria, Comércio, Turismo, Ciência 
e Tecnologia do Góvemo do Estado, existem hoje 
20 projetes de expansão e modernização de indús
trias já instaladas no eixo Patos - Campina Grande -
João Pessoa, com necessidade de aperte financeiro 

o - e af eu paro, para comparar as cifras que voU ler 
com as que estamos acostumados a ouvir neste Ple
nário. Principalmente quando há referência ao Ban
co Central e aos bancos privados e públicos, fala-se 
em bilhões. Chega a ser vergonhoso aquilo de que 
nós precisamos para um empreendimento como esse, 
com 20 e poucos proje10s a serem instala:los - da or
dem de R$5.811.594,00. Em co~a, seis proje
tes em fase de ifT4l(antaçao e sete a serem brevemen
te implantados necessitariam de R$13.473:350,00 em 
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financiamento. É irrisório, se comparado com as ci
fras que estamos acostumados a ouvir aqui. 

O grande problema que se apresenta à execu
ção desses projetes é o financiamento. O Estado ne
cessita urgentemente que novas indústrias sejam 
instaladas em seu território, para aumentar a arreca
dação de impostos e para propiciar emprego à sua 
população, mas não dispõe de fi nhas especiais de 
crédito para oferecer às empresas que queiram aí se 
firmar. Resta-lhe, então, recorrer às fontes tradicio
nais de financiamento às empresas existentes na re
gião, como o Finar e o Banco Nacional de Desenvol
vimento Económico e Social - BNDES. A meu ver, é 
importante e imprescindível que o BNDES, como 
agente financeiro maior do desenvolvimento nacio
nal, assuma o encargo de financiar as atívidades 
produtivas do pólo coureiro-calçadista da Paraíba 
Não basta, porém, que financie somente projetes de 
expansão ou de modernização das empresas jã 
existentes. É preciso que inciua em suas linhas de fi
nanciamen!o a implantação de novas indústrias. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, sei per
feitamente que hoje existe no BNDES uma vedação 
interna a esse tipo de financiamento. Ciente, no en
tanto, dos limites e dos entraves que esta vedação 
cria para o desenvolvimento do Estado da Paraíba é 
que faço um veemente apelo à Presidência e aos ór
gãos técnicos desse Banco, para que essa prãtica 
seja alterada, pois modernização e expansão são 

. medidas tão direcionadas à produçãp quanto à im
plantação de novas unidades fabris. Daí não se justi
ficar, a meu ver, a restrição ao financiamento da im
plantação de novos proj~10s. 

A Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo, 
Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, no le
vantamen10 a que aludi anteriormente, já demons
trou a enorme potenciafidade desses projetes em 
gerar empregos, impostos e renda. Só faltam mes
mo os recursos para a sua implantação. 

Por isso é que venho juntar a minha voz à voz 
de muitos outros paraibanos üustres, quer sejam do 
Governo, quer sejam da iniciativa privada, para soli
citar ao Presidente do BNDES que, coerente com o 
propósito governamental de descentralizar o desen
volvimen10 e de levar o bem-estar a um número 
sempre crescente de pessoas, libere os recursos ne
cessários à expansão do pólo couneiro-calçadista do 
Estado da Paraíba 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, de novo 
confronto as cifras. I;:nquanto bilhões são empresta
dos a bancos particulares falidos, nós não consegui
mos R~18 milhões para gerar empregos diretos e in-

diretos que viriam, com toda certeza, amenizar a si
tuação económico-financeira do meu Estado. 

Ao mesmo tempo, faço um candente apelo aos 
demais Parlamentares da Paraíba, Senadores e De
putados, para que envidem todos os esforços junto à 
presidência desse aanco para que tais recursos se
jam liberados para as indústrias do Estado. Ao plei
tear esses recursos, o que desejamos são investi
men10s em setores produtivos, que, além de melho
rar a renda e o nível de vida da população trabalha
dora num Muro bem próximo, irão contribuir para o 
aumen10 da arrecadação do Estado e para quê as 
suas contas públicas estejam equilibradas. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, 
para comunicação inadiável, pelo prazo de 5 minu
tos, nos term:ls do art 14, inciso Vil, do Regimento 
Interno. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a violência, 
por si só, deve ser por todos contestada. E quando à 
violência se aliam a covardia e a motivação fútil, ela 
deve merecer o repúdio, a repulsa e a· condenação 
total da sociedade. 

Com estas palavras,. Sr. Presidente, quero fa
zer referência à agressão violenta e covarde que a 
Polícia Militar do Distrito Federal patrocinou contra 
jovens indefesos, em manHestação que faziam, hoje 
pela manhã, na Esplanada dos Ministérios, em fren
te ao Palácio do Plana~o. em comemoração ao dia 
28 de março, que é, em todo o Brasil, o dia de luta 
dos estudantes. 

Essa agressão foi testemunhada pelos Deputa
dos Agnelo Queiroz, Wolney Queiroz e Ricardo Go
myde, portan10 procedem perfeitamente as informa
ções de que a Polícia Müitar, ao tentar interceptar 
um carro de som que se dirigia ao Ministério da Edu
cação, agrediu violentamente os estudantes, inva
dindo o carro de som, jogando ao chão o Presidente 
do Diretório Central dos Estudantes da Universidade 
de Brasília e. agredindo-o violentamente. Esse estu
dante foi posteriormen1e leva:lo oo hospital, onde está 
se slbmetendo a exames médicos e radiográficos. 

Este fato já é do conhecimento do Governador 
Cristovam Buarque. Deverei estar, mais tarde, 
acompanhando uma comissão de Deputados e estu
dantes, em audiência, com o Governador Cristovam 
Buarque, que já se comprometeu a apurar essa de
núncia, que foi comprovada. Todos nós sabemos 
qual é o p.§l!lel da Polícia Militar, e todo cidadão bra-
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sileiro deveria ter no policial militar um amigo, uma 
pessoa que garantisse a sua proteção e a sua segu
rança e a da sociedade. Infelizmente, equivocada
mente, alguns maus policiais fazem com que mani
festações de protesto, de repúdio e de repulsa -
corno esta que faço neste momento - tenham que 
ser levadas ao conhecimenlo da Nação e, sobretu-
do, do Plenário desta Casa · 

Esperamos que o Governador Cristovam Suar
que e o Comandante da Policia Militar do Distrito Fe
deral apurem este fato com responsabilidade e em 
profundidade, e que os responsáveis sejam devida
mente punidos. 

Os estudantes faziam uma passeata pacífica, 
comemorativa, de protesto, sim, mas estavam total
mente desarmados e não havia qualquer modo ou 
meio de violência entre aqueles que participavam da 
passeata. Não podemos, portanto, admitir que esse 
tipo de coisa aconteça no País. 

Em todos os Estados brasileiro, no dia de hoje, 
os estudantes estão indo às ruas. Imaginem se o 
comportamento da Polícia Militar em todos os Esta
dos for esse que·a Polícia Militar do Distrito Federal 
adotou na repressão contra os estudantes. 

Solicitaremos infonnações do Governador Cris
tovam Buarque a respeito e acompanharemos de 
perlo esse processo, para que os responsáveis :;a
jam devidamente punidos e para que fatos corno 

. esse não se repilam nunca mais. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. , 
O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, 

corno Líder, peço a palavra a V. Ex• por 5 minutos. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Prorro

gamos a hora do Expediente por 1 O minutos para 
atender a V. Exª, que requereu a palavra como Líder 
do glorioso PTB nesta Casa. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Quero apenas unir minhas palavras às do no
bre Senador Sebastião Rocha e lamentar profunda
mente o ocorrido na manhã de hoje com os estudan
tes, na Praça doS Três Poderes. 

Infelizmente, a Polícia Militar, subordinada ao 
Governo do Distrito Federãl - o Governo do PT, o 
Governo democrático popular-, agiu como nos tem
pos da ditadura. 

Rquei realmente impressionado com o ocorrido 
e, juntamente com o Senador Sebastião Rocha, la
mento o procedimento da Polícia Militar, principal
mente o do Governo do Distrito Federal, porque a 
Polícia Militar do Distrito Federal é mantida e organi-

zada pela União, mas subordinada ao Governo do 
Distrito Federal. Então, o Sr. Governador é o reSpon
sável por tudo isso. 

Segundo as palavras do nobre Senador, há um 
estudante em estado grave, fazendo exames no 
Hospital de Base de Brasma 

É inacreditável que um Governo que se diz pc
pula· haja dessa maneira! 

Solidarizo-me com V. Ex" e lamento profunda
mente o procedimento do Governador Cristovam 
Buarque, através da Polícia do Distrito Federal. 

Apenas para complementar o meu tempo, Sr. 
Presidente, desejo também registrar o ocorrido hoje 
no auditório Petrõnio Portella: o programa ~erativo 
das micro e pequenas· empresas. Falo também em 
nome do nobre Senador Bernardo Cabral, que fez 
um trabalho brilhante, durante toda a manhã, com 
debates, quando os pequeno e microempresários lu
tam pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n" 
31, de 1996, que dispõe sobre o regime tributário 
das microempresas e empresas de pequeno porte, e 
pela regulamentação do art. 179. 

O Senador Bernardo Cabral, quando Relalor 
da Constituinte, lutou muito para que fosse inserido 
esse artigo" na Carta - à época, eu era Deputado Fe- -
deral e sou testemunha do ;,eu esforço. 

Hoje, pela manhã, o Senador Bernardo Cabral 
usou da palavra, nesse grande encontro, em cadeia 
para todo o Brasil, através da TV do Senado • 

Estamos pedindo também a aprovação do Pro
jeto de Lei n" 32, de 1996, que é de autoria do Sr. 
Presidente desta Casa, Senador José Samey. 

De forma que peço a compreensão dos meus 
Pares para que realmente possamos aprovar, o 
mais rápido passivei, esses dois projetas de lei, que 
tramitam hoje no Senado Federal. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma comunicação ina-
diável. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para 
uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao 
Líder do PT, Senador José Eduardo Outra, por 5 mi
nutos, em razão da prorrogação do tempo destinado 
ao Expediente. ·· · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, primei' 
ro, eu gostaria de apoiar as palavras do Senador Se
bastião Rocha, que repudia a ação repressiva da 
Polícia Militar do Distrito Federal contra o movimenlo 
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dos estudantes. Mas eu g~staria de dizer também 
que, com certeza, ela ainda não está imbuída do esp~ 
riio democrático do Governador Cristovam Buarque. 

Talvez, em função da herança dos governos 
anteriores, caracterizados pela truculência, pelo au
toritarismo e pelo desrespetto às manifestações da 
sociedade, essa Polícia ainda cometa atos como os 
de hoje. --~ 

Tenho certeza de que o Governador Cristovam 
Buarque tomará todas as providências no sentido de 
apurar responsalbilidades, o que não acontecia em 
governos anteriores do Distrito Feâeral. Confiamos 
no seu Governo, confiamos no seu caráter democrá
tico. Repuâiamos a ação repressiva da Polícia. 

Consideramos a manifestação da sociedade, 
dos estudantes e dos trabalhadores um direito, mas 
sabemos que o espírito do atual Governo do Distrito 
Federal talvez ainda leve algum tempo para penetrar 
em todos .os corações e mentes da corporação mili
tar e da própria sociedade como um todo. 

Muno obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1 ~ Secr~ _ 
tário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 52, DE 1996 

Altera a redaçao dos §§ 1~ e ~ do 
art. 11, da Lei n• 6.385, de 7 de dezembro 
de 1976, que dispõe sobre 'O mercado de 
valores mobiliários e cria a Comissão de 
Valores Mobiliários. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1~0s §§ 1~ e ~do art 11 da lei~ 6.385, 

de 7 de dezembro de 1976, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 11 ................................................. . 
§ 1" O valor de multa corresponderá a: 
I -·1 00% (cem por cento) do montante 

da vantagem econômica obtida pelo infrator 
em operação irregular; e 

11 - 200% (duzentos por cento), em 
caso de reincidência. 

· § ~ A multa cominada pela inexecu
ção de ordem da Comissão será de 1 ooo 

_ (mil) Unidades Fiscais de Referência (UFIR), 
ou índice governamental que o substiTua, 
por dia de atraso no seu cumprimento." 

Art ~ Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. -

Art 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificaçao 

A Lei n"- 6.385, de 7 de dezembro de 1976, ao 
regular o mercado de valores mobiliários e criar a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), estabele
ceu, em seu art. 11, §§ 1 ~ e 2g, a multa a ser aplica
da nos casos de inobservância de seus precettos, 
bem como de instruções da autarquia. 

Ocorre que a experiência, ao longo de mais de 
uma década de vigência da referida lei, veio_ de
monstrar que o valor da errada multa se revela irrisó
rio diante das vantagens econômicas auferidas pe
los infratores. 

A Comissão de Valores Mobiliários exerce atri
buições de normalização e fiscalização das Socieda
des por Ações e das Bolsas de Valores, sendo pri
mordial o estalbelecimento de mecanismos que ga
rantam a eficácia de tão importantes funções. 

O objetivo do presente projeto de lei é punir 
com maior rigor o uso de informações privilegiadas 
para obtenção de lucros no mercado de ações e 
criar condições para o desenvolvimento de um mer
cado eficiente em que o preço de ativos se ajuste 
para refletir todas as informações relevantes, estas 
sejam disseminadas rapidamente e os investidores 
ajam racionalmente. 

É um fato inegável que a sociedade aluai brasi
leira clama pelo fim da impunidade nas relações en
tre pessoas físicas, bem como entre pessoas jurídi
cas, requerendo muito maior rigor na aplicação das 
leis. Seguindo tal desiderato, este projeto de lei vem 
adequar o valor da precitada multa, de modo a pre
servar seu poder de coerção. 

Com estas considerações esperamos merecer 
o apoio .dos nossos ilustres Pares para a aprovação 
do presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, _27 de março de 1996. - Se
nador Júlio campos, PFL-MT 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N"- 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre o mercado de valores 
mobiliários e cria a Comissao de Valores 
Mobiliários. 

········;;;t··;·;~··Ã·c;;;;;i~~·"d-;·ii~i;;;;;·M~biiiâri;;p;;_ 
derá impor aos infratores das normas desta lei, da 
Lei de Sociedades por Ações, das suas resoluções 
bem como de outras normas legais cujo cumprimen
to lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalidades: 

I - advertência; 
11- multa; 
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III - suspensão do exercício de cargo de admi
nistrador de companhia aberta ou de entidade do 
sistema de distribuição de valores; 

IV- inabilitação para o exercício dos cargos re
feridos no inciso anterior; 

V - suspensão da autorização ou registro para 
o exercício das atividades de que trata esta lei; 

VI - cassação da autorização ou registro indi
cados no inciso anterior. 

§ 1Q A multa não excejerá o maior destes valores: 
I - quinhentas vezes o valor nominal de uma 

Obrigação do Tesouro Nacional; 
11 - trinta por cento do valor da emissão ou 

operação irregular. 
§ 2" A multa cominada pela inexecução de or

dem da Comissão não excaderá ~10 (dez) vezes o 
valor nominal de uma Obrigação do T esoaro Nacio
nal por dia de atraso no seu cumprimento. 

§ 3" As penalidades dos incisos III a VI somen
te serão aplicadas nos casos de infração grave, as
sim definidos em normas da Comissão, ou de reinci
dência 

§ 42 As penalidades só serão impostas com 
observância do procedimento prévisto no § 2• do art. ~ 
9", cabendo recurso para o Conselho Mone!ário Nacio
nal, nos termos do regulamenfo por esta aprovado. 

(A Comissão de Assuntos EcontJmi
cos- decisão terminativa.) 

· O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pro
jeto se.rá publicado e remetido à comissão corrpe
tente. 

Esgotou-se, no dia 22 do corrente, o prazo pre
visto no art. 91, § 3", do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia
ção, pelo Plenário, do Projefo de Lei do Senado n" 
256, de 1995, de autoria do Senador Laura Campos, 
que define crimes contra a livre concorrência 

A matéria foi rejeitada em apreciação conclusiva 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O projeto vai ao Arquivo. 
A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 

da União, o Aviso n" 98/96, de 22 do corrente, enca
~ minhando cópia da Decisão n" 121/96, adotada por 
aquela Corte de Contas na sessão extraordinária do 
Plenário de 21 de março de 1996, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam. 
(Diversos n"27, de 1996). 

A matéria vai à Comissão de Constitl..ição, Jus
tiça e Cidadania, tendo em vista o disposto no item 
8.4 da Decisão n" 121/96, e, em cópia, à Comissão 
de Fiscalização e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a 
mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1 Q Se
cretário em exercício, Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 53, DE 1996 

Cria a Zona de Livre Comércio do 
Municlpio de Foz do lguaçu, Estado do 
Paraná, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: ~ 
Art 1• É criada a Zona de Livre Comércio -

ZLC - de Foz do lguaçu, Estado do Paraná, a qual 
compreende a extensão integral do Município de 
mesmo nome. 

Art 20 Fica instituído regime fiscal especial 
para a ZLC de Foz do lguaçu, definido. nesta lei. 

Parágrafo único. Podem beneficiar-se do regi
me referido no caput deste artigo as empresas auto
rizadas a operar na ZLC. 

Art 31! A entrada, na ZLC, de mercadorias de 
providência estrangeira far-se-á com a suspensão 
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados, convertida em isenção, quan
do forem elas destinadas a: 

I - vendas na mesma ZLC, para consumo e 
uso dentro de seu perímetro; · ~ 

11 - beneficiamento e transformação industrial 
de matérias primas minerais e demais origens extra
tivas, bem como agrícolas e da pecuária; 

lU - operação de atividades de turismo e de
mais serviços na mesma ZLC; 

IV - exportação. 
Art 40 Serão também habilitados os interessa

dos em obter a conversão em isenção dos impostos 
suspensos nos termos do art 3"-, quando se tratar de: 

I - bagagem aco~hada de viajantes, ob
seniados os limites fixados pela Secretaria da Recei
ta Federai, do Ministério da Fazenda; 

11 - remessas postais para o restante do País, 
nas condições determinadas pela legislação especí
fica 

Art 50 Excetuados os casos previstos nos arti
gos 32 e 40, as mercadorias de proveniência estran
geira, que saírem da ZLC para o restante do País, 
estarão sujeitas à tributação no momento de sua in
ternação, sendo tratadas, para efeitos fiscais e admi
nistrativos, como importações normais. 

Art so As importações de mercadorias destina
das à ZLC ficam sujeitas aos procedimentos normais 
de importação, necessários ao desembaraço adua-
neiro. · 
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/\rt. 7~ C's i'Jens nacionais jJu -nacionalizados 
que entrarem rn ZLC estarão isentos do Imposto 
sobre f'roJutos Industrializados, quando destina

. dos 8.s <-1.tivi·: :,::_,~os iwiic8das _nos inc.isos do arL 3Q. 
desta lei. 

Paráymfo ú11ico. É concedido créd~o do Im
posto sd)re f11 -:~·h~~tcs Industrializados, relativo às 
matéri,:::s .. pi'in·laS a dernais inSumos empregados 
na transíowre.ç~-:: industrial dos bens a que refete o 
caput 

Art 8< E.'luern·se dos benefícios fiscais asse
gurados por esta Jei, os seguintes produtos: 

I -armas e munições; 

11 - veículos de passageiros, exceto ambulân
cias, carros funerários, carros celulares e jipes; 

III - bebidas alcoólicas, exceto as posições 
2208.1 o e 2208.90.01 o o, da Nomenclah.Jra Brasileira. 
de Mercadorias; 

IV - produtos de perfumaria, toucador e cos
méticos; 

V - fumo e seus derivados .. 

Art 9" O Poder Exe<;iltivo regulamentará a apli
cação dos regimes aduaneiros especiais das merca
dorias de pmvidência estrangeira destinada à ZLC, 
bem como os dos bens que dela saírem. 

Art 1 O. O Banco Central do Brasil estabelecerá 
os procedimentos cambiais aplicavéls às transações 
realizadas no âmbito da ZLC. 

Art 11. O limite global para as importações da 
ZLC será determinado pelo Poder Executivo, confor
me os critérios aplicados em relação às demais Zo
nas de Livre Comércio autorizadas a funcionar no 
País. 

Art 12. A ZLC de Foz do lguaçu será adminis
trada por um Conselho incumbido de promover e 
coordenar a implantação da Zona 

§ 1 Q O conselho de Administração será com
po· .. o por: 

I - 2 (dois) representantes do Governo Fe-
deral; 

11 - um representante do Governo Estadual; 

III -um representante do Município. 

§ 2Q A designação, rotativa, da presidência e o 
processo decisório no âmbito do Conselho serão re
gulamentados pelo Poder Executivo, em consonân
cia com o sistema adotado nas demais Zonas de U
vre Comércio em operação no País. 

Art 13. As isenções e benefícios instruídos por 
esta Lei valerão pelo prazo de vinte cinco anos, a 
contar da implantação da Zona · 

Art 14. Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação 

Art. 15. Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

Em localidades s~adas próximo à fronteira 
e, especialmente em situações como a do Municí
pio de Foz de lguaçu, em que a cidade se encon
tra próxima à de Ciudad dei Este, no Paraguai, e à 
do Puerto lguazu, na Argentina ligadas por meio 
de simples pontes rodoviárias, tem ocorrido esva
ziamento do comércio local, em função da existên
cia de pólos de livre comércio lOcalizados nós paí
ses vizinhos. 

Esse quadro tornou-se ainda mais agÚdo pelo 
fato de estar-se concentrando do outro lado da fron
teira em conjunto de atividades, inclusive as nature
zas turísticas ensejadas pelo elevado e crescente 
número de pessoas, provenientes do próprio Pais, 
que se dirigem ao Paraguai e à Argentina, a fim de 
fazer compras facilitadas pela existência de zona 
franca nas cidades acima citadas. 

A maior atração exercida do lado externo da 
fronteira faz com que ·a queda de atividades se IOme 
mais grave em Foz do lguaçu, que como as demais 
cidades limítrofes, à margem dos principais eixos de 
interação econõmica positiva em território brasileiro, 
sofre particularmente com a redução do consumo, 
das vendas e da produção. 

O Processo de dinamização de Foz do lguaçu, 
com advento de Uma Zona de livre Comércio, e a 
ser incentivado por meio da promoção de seus re
cursos turísticos e de suas vantagens para a 
prestação de serviços e para a industrialização de 
insumos regionais, certamente se refletirá em au
mento da geração de riqueza na sua microregião, 
e no Estado do Paraná como um todo, aliviando a 
grave escassez de emprego e de geração de re
ceita fiscal que, neste momento, atingem pesada
mente o município, sem perspectiva de reversão, 
se não forem estabelecidas novas modalidades de 
competição com as zonas francas inetemacionais 
vizinhas. 

Sala das. Sessões, 2.7 de março de 1996. -
Senador _Roberto Requião, PMDB- PR. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

No 213, DE 1995 
Cria a z-. de u... c-&áo do Moalápio 

de Poata Pori., Eltado de Mato G,.._ do s.J. 11 d6 
oatrapra~ 

o O:a:lalosm Nac>:aJal -
Art. t• -e criada a Zoaa de Li'ml Com6:cio - ZL.C - de PoDo 

ta Pcd. Eludo do Mato Gmuo do SuL a qual wa;x 1 a ez. 
têas1c iDrasnJ. do MUD)r:fpio do tD1.1UD0 Dlllm· 

Art. Z' Foea inltítuldo ,.,.;- r..w OlpOC1a! para a ZLC do 
Poar.a Pc:d. dofmido DOillo Lei. 

Pariçafo úzUco. Podem beacf"M:il:r·M do ..-pa. r.(arido ao 
c:ap•t doa e artiao u empmau mrcri.Dd.u a apMV aa 2l..C. 

An. 3• A o«ftda aa ZLC de mcaudt::riaa dll e;:.~~ 
~ far-•-' com a .Uipi!DIIo do l.mpol:&o do e 
do lmpoiiO aobn l'zt>duiOO I.o<malrializsdoo, cocvortida cm .._ 
...,, quiDdo rom~~ a lu dooliDidu "' 

f- veadu .Da Zoaa do Livra Com6rQo, pua CODaUIX) e U10 
dar:!,~ de MU pedmetro; 

0 - borJe(ICia.mc:all:l G trUif~ ioQJ.stri&J de m&6riu
prinlu cz:ainemis e damil ori;cal oxbtíYU.. bem como qricolu • 

de 7;operraçlo de ttivid.ad.lt da w:riJmo • O.mais serviÇOI 
n.a 2LC: 

rv- mtpc<taçlo. 
Art. ~ AJ. sesum~• detcir'9"-• habilitulo tlmb6m 01 m-. 

n'SI&.doa a obtar a coo.vcnlo em iseDçlc dei i:mp::..ttx IUspcDIO& 
DOI~ do art. 3-: 

r- bag.agemat:O~Ida do vtajl.rl.es. obServados os !imi
tes nxados pelo Po::kr EJI:CQJUvo, por ialentlédio da Secret.ari1 da 
Receita Foden.l: 

II - remeuu postais pua o t=esunte <!o Pa!s. I1IS coac:lições 
de<erítunada.s pela legio~espec!roea. 

Art. .$• Exectuado5 C. C:UOS pniVistOI tx)S utip ~e ••. U 
meradoriu de provea.il:oeia estranpin. que sain:m di Zl..C pua 
o ~aan\e do P&Js. e:a:ario 111jeitas 1 tributaçlo DO momeau. de sua 
in~. seDio trawlas. pu~~ oroitos fiscais o ada:Wlisuativos 
C01D0 importaç6cl oormais. 

A.rt. 6• As importaç:6cs de D:l~CrC~dcriu dcstin&d.u l ZLC fi. 
CICI:D sujeitas a.c. proc:ocümea.tos ~do imponaçlo, pca raze, 
n:m jus ao duembcliç.o aduaDcUo.. 

Art. 7"' Os beas aacioaais caJ u.acloaaliudos quo en~ 
aa Z1..C e.\ado isec.IC. do lmpxco tom Produtos lndustri&ÜD• 
doe. quaDdo destinador~ 1s ati'lidldn ~ 001 iDcisos do ut. 
J•a.aat.ai. 

Prip!o ú,;co. É woc f' cndiiO do lmpotiD robro J'ro. 
duk:ll Iadu.IIUialiDdos. relaúYo à: matbiu-primu c demais imu
mcti empccst.c:l • na o.anston:aaçlo iDduJirial 401 bcru a que 10 ~-
fan:~ o cap~L ," " 

Art. &• Ezciuem-• doe bcoe:t!cios fac:ais aueeursdos px 
eaa Lei c. sesuintas pro:i.ltos= 

1- llmU • muaiçõec: 

U- vdadc:c 61 puapi:rol. a.ctllO amball.aeiu. c~ ÍU
.nn::.. cazro~; c.luluw • .Jp.t; 

m - bebidas alc:.:.6ijcu. uosco u pniç&l; 2.201.10 • 
22!11.90.0100 da No--Bnsiloinda-

IV- prcdutoa de perfumaria. toucador c cosméticos: 
V- fumo e ~• derivados. 
A:rt. 9" O Poder &eanivo regulamca.W'i a aptie&Çic dos 

n~simot aduiiDCirow eÇIOCia.is d.u mercadcrias de -proveollocia es
~ destiz:aldu 1 Zl..C. bem ccmc 01 c:llx bra que dela~ 

Nt. 10. O II&Doo C<11ao1 do B~ ..,.belaom co pn:adic>ez>-
""cambWs aplicá..U u ~ ...Jizadu DO bbilo da ZLC. 

Art. 11. O lünito globo! ;an. u imporuçi>es da ZLC seri 
dei~ pelo Poder E:teaHivo, conforme os critérios aplica· 
doa em Rlaçio U demais ZLC &U\Orizadas a fuac:ioa.v ao Pab. 

Art. 12. A ZLC de Pcaa Pcl'l Mri ~ per um Con· 
acbo ino•mbfdo.de prtXDOYete ccaóezw' a !m9'·,açio da Zeca.. 

tt•o Comelho de Adminislnçio seri composto por: 
1- 2 (doio),.pr...utao<es do GoYen>O FedenJ: 
11- um nrpraeaWite do Govemo Eltadual: 
ID -um ~JUnta do M.nUcfp;o. 
S z- A designaçlo. rct&tiva, da pR:Sidbcia c o proc::esso de· 

ci.sório DO lmbi.to do Coclelbc serio Rgulameaudos pelo Pcder 
Exoeutivo.em coosoo•nci• com o sistema adoUdo nas demals Zo
nas de Livro O::mt:ç)o cm open.çlo DO Pais.. 

""'- 13. As iseo;&o • booolkios ios<ioúdoo per .... t..i vaJe. 
tio pelo prazo de yD$. ciDCO UIII:X. -. cxu.ar da impla$.açlo da :z.c:c..:L 

AtL. 14. Eaa l.Aieura:i em vigor Da dala de :sua PJblic:açio. 
Art. 1~. Rcvop.m-se u disposições em eoatrtrio. 

Juo&ll!""9lo 
Em locaJ.idadel siD.I.adas próximo l frcaleira c. espec:i&l:a:llen

te 0121 lituaçõu COmo a do MwUdpio de Poeta Porl. em c:..us a ci· 
dado :10 lip 1 de Pedro Juan Cabdlero. no Pa&JU•i. per fDIIrio do 
uma necida. tem oc:crrido orvaziamcaiD do com6rao 1ocaJ.. cm 
fuDÇ1o da exist6acia de pólos, do livre comércio tocaljudm DO 

pús vizinho. . 
Esse quad:o tomcl.l•JC aiDda mais agudo pelo fato do estar'· 

se eoocentra.odn do o1.uro lado da rmotelra um coc.)lcto de aúvãd.a
dcs, iDetus1vt as do Da~za DJristic:.a. ensejadas pelo clev.do o 
c~sc.czu.e dÚmem de pessoas. provenienteS do pr6pno Pais. que se 
dirisem .o Paraguai a fim de razcr c:ompru f.1cilitad&s pela exis
tfoçia de Pedro Juu CablUoro drc uma z.cma fnDc&. 

A maior auaçlo excrcid.l do lado extemo da t'roatei:ra faz 
~que. a quoda de ativ1dades. se \ame.~~ p.vc naquela e1dada 
bruiloiza. que. como as demw lroa.r.c~. utn ~to 1 ma:ra~ 
doa p:mcip.i:s eixc. de int.eraçlo ec::ol16atica posauva cm tcmlbrio 
~. to(tll puticul.sr.oerto :cm a redu('lo do coa.st•cno. das 
veadas" c da pn:duçio. que csti aietmdo. de forma geral. os ses· 
mea1:01 produtivos da ecoaomia em todo o BruiJ. 

O p!IXlCSSO de dinami .. çlo ds Poeta Porl. a ser illccotivado 
por meio da p!Qmoçio de seta rtQ.Inos tu:ristiecl e de suas vanta
JCDS J*:'- a ~=StaÇio de serviços c para a iDduslrializ.açio de insu· 
~ ~&iooai:s. cetUmenr.c 10 n:fleliri em aumtDLO de il::lr.ctdmbio 
':ãli-u- demais úua do Estado. &Jóm do. DO imodiato. aliviar a 
P"Ye ~z de ea:q::rcso c de Jetaçio de ra:t1ta rucal que. aes&e 
:=mmco. atingem pesadamcrue o mulliápio. sem penpectivu de 
n~. se fa.ltan::m medidas em profundidade. · 

Sala du s...a... 29 do )Ilibo do !99S.- Se...SO. Rama 
~· .... 

(A Comissão de Assuntos Econ6rnicos 
- Decisão Terminativa) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 54, DE 1996 

Altera a Lei n" 8.078, de 11 de setem
bro de 1990, que dispõe sobre a proteçao 
do consumidor e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 Q É acrescentado ao art 22 da Lei n" 

8.078, de 11 de setembro de 1990, um parágrafo, 
que será o primeiro, com a redaÇão -a seguir transcri
ta, renumerando-se o respectivo parágrafo único. 

"Art. 22. ···············-··············--·········-
§ 1 ~ Os órgãos e éntidades a que se 

refere este artigo, que prestam serviços cuja 
cobrança é feita pelo sistema de medição 
periódica a domicílio, são obrigados a forne
cer aos consumidores, no momenlo da me
dição, comprovante de quantidade consumi
da ou do consumo mfnimo." 

Art 2"- Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

É comum a cobrança indevida por parte dos ór
gãos e entidades públicas, paraestatais ou conces
sionárias e permlssionárias de serviços públicos, no
tadamente as de fornecimenlo de água. energia elé
trica e gás. pelos produtos que fornecem ou serviços 
que prestam. 

Muitas vezes os proprietários dé residências ou 
escritórios fechados temporariamente recebem con
tas astronômicas em razão da desídia dos emprega
dos aferidores dos aparelhos de controle ou em fun
ção da prática abusiva de lançamento de quantida
des com base no chamado consumo médio, ou, ain
da, por motivo de defeitos nos aparelhos de controle 
de consumo. 

Como tais bens ou serviços são absolutamente 
indispensáveis a todos nós, muitas vezes o indivfduo 
é obrigado a pagar primeiro; para poder reclamar, o 
que é um absurdo. 

Nesta quadra da vida nacional em que aos 
poucos sei ·vão aperfeiçoando os costumes, e como 
é dever das auloridades públicas deste Pafs promo-

- ver a defesa do consumidor, apresento este projeto, 
na certeza de que, em assim procedendo, contribuo 
efetivamente para a proteção dos economicamente 
mais fracos, na medida em que, cientificados previa
mente, poderão recorrer a tempo de possíveis e imi
nentes prejuízos. 

Sala das Sessões, 27 de março de ·1996. ~ Se
nadora Marina Silva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR 

Art 22. Os órgãos públicos, por si ou suas em
presas, concessionárias, permissionárias ou sob 
qualquer outra forrria de empreendimenlo, são obri
gados a fornecer serviços adequados eficientes. se
guros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimen
to, total ou parcial, das obrigações referidas neste 
artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a 
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 
prevista neste Código. 

Art 23. A ignorância do fornecedor sobre os ví
cios de qualidade por inadequação dos produtos e 
serviços não o exime de responsabilidade. 

Art 24. A garantia legal de adequação do pro
duto ou serviço independe de termo expresso, veda
da a exoneração contratual do fornecedor. 

Art 25. É vedada a eslipulação contratual de 
cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obri
gação de indenizar prevista nesta e nas seções an
teriores. 

§ 1 "- Havendo mais de um responsável ·pela 
causação do dano, lodos responderão solidariamen
te pela reparação prevista nesta e nas Seções ante
riores. 

§ 2"- Sendo o dano causado por componente 
ou peça incorporada ao produto ou serviço. 

(A Comissão de Constituição, ·Justiça 
e Cidadania Decisl!.o Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 55, DE 1996 

Altera o § 3", do Art. 20 dl! Lei n" 
8.742, de 7-12-1993. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Dê-se ao § 3", do art. 20; cta Lei ,.,0: 8.742, 

de 7 de dezembro de 1993, a seguinte redaçã:l: 

"§ 3"- Considera-se incapaz de prover a 
manutenção de pessoa portadora de defi
ciência ou idosa a fanu1ia cuja renda mensal 
per capita seja inferior a um salário mínimo." 

Art 2"- Esta Lei entra em vigor na· data de sua 
publicação. 

Justificação 

O benefício mensal de um salário mínimo, 
criado pela Constituição de 1988 - Art 203, inciso V 
- tem como objetívo não só a proteção da familia e 
seu amparo, mas o de promover a integração social 
de pessoas duplamente carentes. 
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Na verdade, trata-se de estabelecer uma rela
ção entre assistência social, no que lhe é específico, 
e políticas sociais, de caráter macro, visando o en
frentamento à pobreza, a garantia dos mínimos so
ciais, o provimento de condições para atender con
tingências sociais, pela universalização dos direitos 
sociais e do exercício de cidadania. · 

A década de 90, conforme os dados estatísti
cos da área social, tem s~e caractarizado por uma re
dução drástica dos gastos sociais do Governo Fede
·ral, exceção feita aos anos de 93 e 94. 

Hoje, estamos muito longe de alcançar os ní
veis de gastos per capita obtidos na segunda meta
de da década de 80, período em que foi nitidamente 
maior a destinação de recursos orçamentários aos 
setores de educação, saúde, assistência social, e in
fra-estrutura. 

O Governo aluai apenas tem mantido alguns 
dos programas pré-existantes a 95, cuja amplitude e 
abrangência perdera muito nos anos 90-92. 

Hoje, não há mais razão para tergiversação re
lativamente aos gastas sociais, pois a aprovação da 
Funda de Estabilização FISCal (FEF) prevê o custeia 
das ações das sistemas de saúde e educação, benefi
cias previdenciárias e auxílios assistenciais de presta
çãa continuada, inclusive liquidação de passiva previ
denciária, e despesas orçamentárias associadas a 
programas de relevante interesse ecanômico e social. 

Portanto, não cabem mais alegações sobre fal
ta de recursos e a preocupante imobilidade da Se
cretaria Nacional de Assistência Saciál. 

Nossa proposta, dentro desse espírita de jusff- ·· 
ça social, procura sanar um erra de avaliação, na 
estabelecimento das condições de carênc.ia das fa
milias, erra este que a próprio Presidente da Repúbi"ICa 
reoonheceu, publicamente, em entrevista recente. 

Sala das Sessões, 27 de março de 1996. - Se
nadar Casildo Maldaner. 

LEGISI.AÇAO CITADA 

LEI Nº-8.742,DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 

Dispoe sobre a organização da as
sistência social e dá outras providências. 

oooouoooooooooooooooooouooooooooo•o-oooo•ooooooooooooooOoooooou .. -ooo-o•-••••-

CAPITULO IV 
Dos benefícios, dos serviços, dos programas e 

dos projetas de assistência social 

SEÇÃOI 
Dos benefícios de prestação continuada 

Art 20. O benefício de prestação continuada é 
a garantia de 1 (um) salário mínima mensal à pes-

soa pariadora de deficiência e ao idoso com 70 (se
tenta) anos ou mais e que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção e nem de tê
la provida por sua famma 

§ 1" Para os efeitos do disposto no caput, en
tende-se por famfli1; a unidade mono nuclear, viven
do sob o mesmo teta, cuja economia é man<ida pela 
contribuição de seus integrantes. 

§ 2" Para efeito de concessão deste beneficio, 
a pessoa portadora de deficiência é aquela incapaci
tada para a vida independente e para o trabalho. 

§ 3" Considera-se incapaz de prover a manuc 
tenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa 
a famflia cuja renda mensal per capita seja inferior a 
1/4 (um quarto) do salário mínimo. 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os pro
jetas serão publicados e remetidos àS comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1Q Secretário em exercício, SenadorValmir Cam
pelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº-293, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do artigo 50, parágrafos 

22. e 50-, inciso XXXIII da Constituição Federal e do 
artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam fornecidas Pf lo Presidente do Banco do Nor
deste do Brasil, através do Ministro da Fazenda, Pe
dro Malan, as seguintes informações relativas ao 
fundo constituciqnal destinado ao Nordeste peJo. arti
go 159, inciso I, letra c da Constituição Federal. 

1. Discriminação da destinação dos recursos 
provenientes do Fundo, Estado por Estado, no exer
cício de 1995, especificando não apenas os núme
ros absolutos mas também o percentual sobre o va
lor global do fundo. 

2. Discriminação da destinação do conjunto 
das receitas administrativas pelo Banco do Nordeste 
do Brasil em 1995, igualmente Es:ado por Estado, 
especificando-se ainda o percentual sobre o . valor 
global do fundo. 

3. PrevisOO das receitas globais do Banco do Nor
deste do Brasil para 1996, discriminando sua origem. 

4. Projeção da distribuição das referidas recei
tas. particularizando o Fundo Constitucional, Estado 
por Estado, uma vez mais especificando o percen
tual de cada um sobre o valor global. 
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Justificação 

Em atendimenlo a requerimento anterior, con
tamos com informações precisas do Banco do Nor
deste a respeito da distribuição dos recursos do 
Fundo Constitucional até 1994. Trata-se de um con
junto de dados relevantes para que possamos 
acompanhar a destinação dessas verbas, que têm 
corno principal objetivo a redução dos desníveis re
gionais. 

Como sabem todas as autoridades nordesti
nas, nem sempre a distribuição desses recursos se 
deu de forma equânime. Com freqüência, Estados 
foram preteridos em favor de outros, desrespeitan
do-se qualquer critério objetivo. A destinação de re
cursos não obedeceu à proporcionalidade da popu
lação, ao índice de desenvolvimenlo econômico e 
nem mesmo ao que deveria situar-se como o princi
pal desses critérios, que é a diminuição do fosso en
tre áreas mais pobres e áreas mais ricas. Esse fosso 
existe inclusive dentro do próprio Nordeste e vem se 
aprofllldando, corno revela a maioria dos indicadores. 

Desejamos, com o presente requerimento, veri
ficar se o processo de redução de desníveis regio
nais está efetivamente avançando e quaiis as proje
ções nesse sentido. 

Dirigido por um profundo conhecedor da re
gião, o Dr. Byron Costa de Queiroz, o Banco do Nor
deste do Brasil comprometeu-se a trabalhar nesse 
sentido. Confiamos na eficiência do banco e por isso 
mesmo gostariarnos de dispor dos -referidos dados 
para que melhor possamos trabalhar por nossa região. 

Sala de Sessões, 2:7 de março de 1996. - Se
nador Freitas NeiD 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Gampos) - O re
querimenlo lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III, art. 216 do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será tido pelo 
Sr. 12. Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N!! 294, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 255, inciso 11, alínea c, n2. 

12, do Regimenlo Interno, requeiro que o Projeto de 
Lei do Senado n" 208, de 1995, que denomina o 
Aeroporto Internacional do Galeão como Aeroporto 
Internacional Tom Jobim, seja submetido ao exame 
da Comissão de Assuntos Econômicos. 

Justificaçao 

O disposto na Convenção do Chicago de 1942, 
com seus treze anexos, é a célula mater da legisla
ção aeronáutica internacional. 

O Brasil, como signatário desta Convenção, é 
obrigado a divulgar·em documenlo técnico de uso in
ternacional os nomes e cócligos de aeródromos e 
aeroportos. Portanto, qualquer mudança de designa
ção dos mesmos, ao ser adotado, acarretará altera
ções de âmbito internacional. 

QuaniD aos aspectos econõmicos, os bancos 
de dados dos órgãos oficiais, nacionais e internacio
nais, terão que ser inodificados, envolvendo ma
nuais, cartas aeronáuticas, procedimenlos de nave
gação, de pouso e de decolagem e os cuslos decor
rentes dessas modificações, correrão por conta do 
pais que as propõe. · 

·Diante do exposlo, julgamos oportuno solicitar 
o estudo· da matéria pela Comissão de AssuniDS 
Econômicos, para que se tenha noção dos cus1os 
que advirão ao país, com a aprovação da proposi
ção objelo do presente requerimenlo. 

Sala das Sessões, 27 de março de 1996. - Se
nador Artur da Távola. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento lido vai à publicação e será incluído em 
Ordem do Dia, para posterior votação, na forma do 
art 255, do Regimenlo Interno. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requeri
menlo n2. 1.520, de 1995, do Senador Ro
berto Requião, solicitando, nos termos do 
art 172, inciso I, do Regimenlo Interno, a in
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n2. 208, de 1995, de auloria ao 
Senador Júlio Campos, que denomina o 
Aeroporto Internacional do Galeão como 
"Aeroporto Internacional Tom Jobim". 

Em votação. 
Os Srs. Sen8dores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n2. 208, de 1995, 

será incluído na Ordem do Dia, oportunamente. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 2: preceitos éticos e humanitários consignados na Car

Votação, em turno único, do Requeri
menlo nº 167, de 1996, do Senador Roberto 
Requião, solicitando, nos termos do art. 172 
inciso I, do Regimento Interno, a inciusã~ 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se
nado nº 300, de 1995, de auloria do Sena
dor Casildo Maldaner, que altera a denomi
nação da Escola Agro-Técnica Federal de 
Sombrio para Escola Agro-Técnica Federal 
de Santa Rosa do Sul. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado nº 300, de 1995, 

será incluído em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projelo 
de Lei da Câmara nº 53, de 1994 (nº 
4.831/90, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o funcionamento de Bancos de Olhos 
e dá outras providênciaS, tendo 

Pareceres sob nºs 291, de 1995, e 86, 
de 1996, da Comissão 

- de Assuntos Sociais - 12 pronun
ciamento: favorável, com emendas de nºs 1 
a 3-CAS, que apresenta; 22 pronunciamen
to: (em reexame) favorável .ao projelo e às 
emendas 1 a 3-CAS; oferecendo, ainda. as 

- denºs4e5. 

Discussão, em conjunto, do Projeto e das 
emendas. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra a V. Ex~ para discutir. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Set1!3dores, este projeto, originário da 
Câmara, de auioria da então Oepu1ada Beiiedita da 
Silva, hoje uma das nossas companheiras das mais 
atuantes no Senado, dispõe sobre o funcionamenlo 
dos bancos de olhos e dá outras providências. 

O referido projelo é de um alcance social da 
mais alta relevância, pois permite o acompanhamen
to da evolução dos acontecimenlos da sociedade, 
através do dispositivo constitucional que visa facilitar 
a remoção de órgãos, tecidos e substâncias huma
nas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, 
bem corno compatibilizar a sistemãtica legal com os 

ta Maior. 
O projeto ora em discussão estabelece a defi

nição de banco de olhos, as condições em que deve 
ser estruturado, sua subordinação aos princípios do 
SUS, atribuições gerais do banco de olhos sua for
ma de funcionamenio, observância do código de éti
ca e regras básicas para atuação. 

O Relalor do projelo na Comissão de Assunlos 
~iai? é o. eminente Senador Lúcio Alcântara, que 
fo1 mu~o fel1z no seu parecer, inclusive acatando al
gumas emendas que aperfeiçoaram ainda mais o 
projeto, que, com certeza, merecerá o apoio de to
dos nesta Casa 

Portanto, quero manifestar o nosso apoio e o 
de Ioda a Banc;ada do PDT ao projelo. · 

O SR. LUCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Conce
do a palavra ao Senador Lúcio Alcântara, Relator da 
matéria, para discutir. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, quero aproveitar esta oportu
nidade para manifestar-me sobre a tramitação curio
sa que esse processo recebeu aqui, e como ele 
pôde ser melhorado e enriquecido pela participação 
de vários dos Srs. Senadores. 

A autora do projelo era a então Deputada -
hoje ·Senadora. para nossa alegria-, representante 
do Estado do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, e to
cou-me a responsabilidade de ser o relalor do proje
to na Comissão de Assuntos Sociais. O que foi feilo. 

O projeto, aprovado na Comissão, veio a Ple
nário, quando holNe um pedido de reexarne feito 
pelo Senador Pedro Piva Nessa oportunidade, aca
tamos sugestões e outras emendas, que contribuí
ram para aprimorar o projeto, como as emendas das 
Senadoras Benedita da Silva e Marina Silva e as do 
Senador Pedro Piva. muitas delas calcadas em su
gestões que vieram do Professor Titular de Oftalmo
logia da l.Jniyersidadel ® São Palio, Rubens Belfort. 
Acatamos mooas dessas sugeSiõeS,-aceitamOS várias 
emendas e a Comissã) acolheu, por unanimidade, o 
nosso parecer, que agora vem a exame do Plenário. 

Como disse muito bem o Senador Sebastião 
Rocha. o projeto tem grande alcance social. 

Precisamos tudo fazer, tanlo do ponto-de-vista 
legal corno do jurídico, pela sua organização e pela 
melhoria dos serviços de saúde no País para que 
possamos acelerar o número de transplantes feitos 
anualmente no País. - · 
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Em relação às córneas, por exemplo, não hã O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conti-
como aceitar passivamente o fato de não se fazer nua em discussão. (Pausa.) 

. mais do que 2.500 transplantes no País - que é um Não havendo mais quem peça a palavra, en-
número pequeno. O pior é ainda importamos cór- cerro a discussão. 

· neas que, muitas vezes, são doadas por países es- Em vota;:ão o projeto, sem prejtizo das emendas. 
trangeiros, os quais nos enviam como colaboração Os Srs. Sen~dores que o aprovam queiram 
humanitária. permanecer sentados. (Pausa) 

Por tudo isso. devemos registrar a aprovação Aprovado. 
desse projeto pelo Plenário do Senado - se isso vier É 0 seguinte 0 projeto aprovado: 
a acontecer, como espero que ocorra - para que a 
matéria possa ser reexaminada pela Câmara, face PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 53, DE 1994 
às alterações que aqui sofreu, como urna grande (N2 4.831/90, na Casa de origem) 
conquista que estamos fazendo, e aproveitar para 
louvar a iniciativa da então Deputada e hoje Senado
ra, nossa Colega, Benedita da Silva 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr.Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra à Senadora Benedita da Silva, para dis
cutir a matéria 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
discutir. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores, penso que depois das pala
vras do Senador Lúcio Alcântara pouco tenho a 
acrescentar. 

No entanto, é preciso dizer ao Plenário que 
buscamos apoio na Comissão de Assuntos Sociais. 
onde tivemos a oportunidade de, ao debater esse 
projeto, receber a contribuição do Relator, da Sena
dora Marina Silva e do Senador Pedro Piva. Todas 
essas contribuições muito importanteS. 

Esse projeto foi apresentado por mim na Câ
mara dos Deputados, quando ainda Deputada Fede
ral, e, na ocasião, a sua tramitação foi bastante de-. 
morada naquela Casa Qual não foi a minha satisfa
ção ao chegár ao Senado Federal e encontrá-lo em 
andamento, inclusive recebendo as emendas neces
sárias para o seu ajuste. 

Sr. Presidente, espero que esse projeto seja 
aprovado por este Plenário, e que, ao retomar à Câ
mara, possamos acompanhá-lo -como bem colocou 
o nosso Senador Lúcio Alcântara -. jã que é um pro
jeto de grande ~social. 

Esse é um trabalho abraçado por mim desde a 
universidade; por isso, tenho-o como um compro-

• misso que, evidentemente. extraPola as siglas parti
dárias. 

Por isso, peço aos nobres Pares que o apro
vem nesta Casa, e que o acompanhemos na Câ
mara - jã que foram acrescentadas emendas - a 
fim de que seja sancionado pelo Presidente da Re
pública. 

Displle sobre o funcionamento de 
Bancos de Olhos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 O funcionamento de Bancos de Olhos é 

pennitido nos termos desta lei. 
Parãgrafo único. Para os fins do que dispõe 

esta lei, entende-se como Banco de Olhos a institui
ção legalmente estruturada para aluar na remoção, 
exame, avaliação. preservação e distribuição de 
olhos humanos doados, ou qualquer parte anatômi
ca desses órgãos para fins terapêuticos e científicos. 

Art 22 Os Bancos de Olhos devem estar legal
mente estruturados, com Estatutos Sociais registra
dos em cartório. 

§ 12 Os Bancos de Olhos subordinar~e-ão aos 
princípios do Sistema único de Saúde - SUS. po
dendo a iniciativa privada exercer tal atividade me
diante contrato de direito público ou convênio. tendo 

·preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 

§ 22 Os custos e honorários relativos aos. pro
cedimentos necessários ao funcionamento das insti
ttições referidas no caput deste artigo correspÕnderão 
aos fixados pelo Sistema Único de Saúde - SUS. - - · 

§ 3" Os Estalttos Sociais devem ter inseridos em 
sua reclação a obediênci3 aos princípios de ética. 

Art 3" As instituições de que trata esta lei de
verão funcionar sob a responsabilidade técnica de 
médico legalmente habilitado. 

Art ·42 As instituições de que trata esta lei, para 
· obtenção do alvarã de funcionamento, submeterão à 

autoridade sanitãria competente os seguintes docu
menlos: 

I - estrutura administrativa da instituição; 
11 - responsãvel médico; 
III - estatutos devidamente registrados em car

tório; 
__ JY - documentos comprovantes do atendimen

to aos dispositivos legais pertinentes às instituições 
de saúde; 



00514 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

V - descrição de estrutura técnica exigida para 
os Bancos de Olhos. 

Parágrafo único. As auloridades competentes 
somente autorização o funcionamento de um Banco 
de Olhos dentro de uma ãrea geográfica com 50 
(cinqüenta) quilómetros de raio. Existindo mais de 
um Banco de Olhos na mesma área gOOilráfica, o 
Alvará de Funcionamen1D será expedido somente ao 
mais antigo, legalmente existente. 

Art 50 Aos Bancos de Olhos, e somente a eles, 
competem as seguintes atribuições, observados os 
limttes determinados na legislação vigente: 

I - promoção e divulgação para obtenção de 
doadores; 

11 - remoção, exame, avaliação, preservação e 
distribuição de córnea, esclera ou qualquer outra 
parte anatõmica dos olhos doados. 

Parágrafo único. às instituições de que trata 
esta lei deverão manter-se em funcionamento de for
ma contínua e ininterrupta para a realização das 
competências a elas atribuídas. 

Art 62 É vedado aos Bancos de Olhos, seus 
funcionários ou colaboradores: 

I - receber importâncias ou vantagens sob 
qualquer título para efetuar o disposto no artigo an
terior, executando-se o previsto no § 2'- do art. 2'-. 

11- prestar, direta ou indiretamente, assistência 
médica cirúrgica ou hospitalar. 

Art 72 Os Bancos de Olhos distribuirão, so
mente a médicos legalmente habilit5!dos. as partes 
anatõmicas dos olhos doados, respettando a ordem 
de inscrição de pacientes cadastrados, com exoeção 
dos casos de emergência comprovada 

Parágrafo único. Somente poderão ser utiliza
das para fins científicos ou terapêuticos as partes 
anatõmicas cedidas por Banco de Olhos legalmente 
estabelecido. 

Art 82 Só poderão ser distribuídas pelas insti
tuições de que trata esta lei as partes anatõmicas 
cujos doadores foram submetidos a testes laborato
riais ou invesligação clínica, conforme o caso, para a 
detecção de mol~as potencialmente transmissí
veis através de transplantes. 

Art 82 Os Bancos de Olhos adotarão como pa
drão de conduta o Código de Ética Internacional dos 
Bancos de Olhos. 

Art 1 O. O disposto nesta lei será fiscalizado, no 
que couber, pelas direÇões federal e estaduais do 
Sistema Único de Saúde- SUS. · 

Art 11. Os Bancos de Olhos já existentes de
verão compatibilizar suas atividades, estruturas e 
funcinamen1D de acordo com o dispoSto nesta lei, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da sua 
regulamentação pelo Poder Executivo. 

Art 12. O responsável pelo não cumprimen1D 
do dispos1D desta lei será punido com pena de de
tenção de 3 (três) anos. 

Art 13. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação, em globo, as emendas de parecer favorável. 

· Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovadas. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDAW1 
(Corresponde à Emenda 11"- 1 - CAS) 

.Suprima-se o parágralo único do art 42 

EMENDAW2 
(Corresponde à Emenda 11"- 2 - CAS) 

Suprima-se, no caput do art. 5", a expressão e 
somente a eles, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 50 Aos Bancos de Olhos compe
tem as seguintes atribuições, observados os 
limites determinados na legislação vigente." 

EMENDAW3 
(Corresponde à Emenda n2 3 -CAS) 

Dê-se nova redação ao inciso I do art 62 

"1 - receber importâncias ou vantagens 
sob qualquer título para efetuar o dispos1D 
no artigo anterior, excetuando-se o previs1D 
no§ 2'- do art 2'-." 

EMENDAW4 
(Co!TesPonde à Emenda 11"- 4 -CAS) 

Dê-se nova redação ao art 2'-: 
"Art. 2'- Os bancos de olhos devem es

tar registrados no Conselho Regional de Me
dicina e autorizados pela autoridade sanilá
ria competente." 

EMENDAWS 
(Corresponde à Emenda 11"- 5-CAS) 

Dê-se nova redação ao art 7"-: 

"Art. 72 Os bancos de olhos distribuirão 
somente a médicos especialistas em Oftal
mologia as partes anatõmicas dos olhos 
doados, respeitando a ordem de inscrição 
de pacientes cadastrados, com ·exoeção dos 
casos de emergência cOmprovada" 
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O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) -A maté- O SR. PRESIDENTE {Júlio CarJllOS) -Item 6: 
ria vai à Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do ProjeiO 
de Decreto Legislativo n<> 153, de 1995 {n'> 
124/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado sobre Extradição, 
celebrado entre o Governo da República. Fe
derativa do Brasil e o Governo· da Austrália, 
concluído em Camberra, em 22 de agosiO 
de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n<> 73, de 1996, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
{Pausa.) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. · 
Os Srs. Senadores que o aÍ:>rovam queiram 

permanecer sentados. {Pausa) 
Aprovado. · 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final. · 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do ProjeiO 
de Decreto Legislativo n<> 160, de 1995 {n'> 
187/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Básico de Coope
ração Técnica, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Namíbia, em 7 de 
março de 1995, tendo 

· Parecer favorável, sob n" 7 4, de 1996, 
da Comissão 

-_de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 

Discussão, em turno único, do ProjeiO 
de Decreto Legislativo n" 190, de 1995 (n'> 
199/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para Pesquisa em 
Mudanças Globais acerca da Sede do Insti
tuto lnteramericano, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o 
lnstituiO lnteramericano para Pesquisa em 
Mudanças Globais, no Rio de Janeiro, em 
28 de abril de 1995, tendo 

Parecer favorável, sob n" 75, de 1996, 
da Comissão · 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em disct ISSão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

diset ISSão. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão DireiOra para a reda

çãofinal. 

O SR. PRESIDE~ (Júlio Campos) - Item 7: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"-204, DE 1995 

{Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Requerimento n" 1.525, de 1995) 

ProjeiO de Lei do Senado n<> 204, de 
1995, de autoria do Senador Emandes Arno
_rim, que autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Ariquemes, no 
Estado de Rondônia. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educaçllo) 

Nos termos do art 140, b, do Regimento Inter
no, designo o Senador Ademir Andrade para proferir 
parecer em substituição à Comissão de Educação. · 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, SI% e Srs. Senado
r~, é Slbmetido à Comissão de Educação, para de
cisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado n<> 
204, de 1995, de autoria do Senador Emandes Amo
rim, que tem por objetivo auiOrizar a criação pelo 
Poder Executivo, da Escola Técnica Federal de Ari
quemes, no Estado de Rondônia 

O errsino de 2"- grau não vem recebendo a 
atenção merecida, constituindo-se, na maioria das 
vezes, em mera passagem do ensino fundamental 
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para o ensino superior. Contudo, já está compro- · 
vada a relevância do papel do profissional de ní
vel médio no desenvolvimento científico e tecnoló
gico. Dessa forma, os desafios decorrentes des
se processo de desenvolvimento tomam impres
cindível maior empenho na formação de técnicos 
de 2"grau. 

Vale ressaltar a distribuição irreÍJular na oferta 
de ensino técnico no país. Dispomos de 678 esta· 
belecimentos de ensino técnico industrial, cuja es
magadora maioria se encontra localizada nas re
giões Sudeste e Sul. A Região Norte possui núme
ro insuficiente desses estabelecimen10s, os quais 
poderiam favorecer seu desenvolvimento cienb1ico e 
tecoológbo. · 

A verdade é que o Brasil, dono de um subsolo · 
extremamente rico, dispõe de inúmeras oportunida
des na atividade de mineração, em especial na 
Amazônia. No entanto, sua produção mineral é inci
piente, alcançando, em 1994, aproximadamente 12 
bilhões de dólares, o que corresponde apenas a 
2,5% do Produto Interno Bruto. 

A modernização do setor mineral requer a su
peração de inúmeros desafios, dentre eles a disponi~ 
bilidade de profissionais qualificados, de modo a tor
nar ágil e competitivo o processo de extração e be
neficiamento de minérios. 

Compete ao Estado proporcionar os meios ne
cessários para suprir essa deficiência, mediante a 
instalação de escolas técnicas nas áreas dedicadas 
à atividade de mineração. 

A fundação desta Escola virá preencher evi
dente lacuna no sistema de ensino local, ao oferecer 
cursos de nível médio e profissionalizante sobre o 
beneficiamento de minérios, lapidação e classifica
ção de pedras preciosas, semipreciosas e gemas. 
De fato, o número insuficiente de especialistas 
nessa área tem contribuído para que a exportação 
de minérios e pedras preciosas se faça em estado 
bru1o. 

A criação da Escola Técnica Federal de Ari
quemes, sobretudo, proporcionará aos jovens forma
ção profissional adequada à sua inserção no merca
do de trabalho. 

Constatando o mérito da proposição em análi
se, somos por sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer conclui favoravelmente. 

A matéria ficará sobre a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos tennos. do 
art 235, 11, d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 8: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NQ227, DE 1995 .. 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimento nO 1.364, de 1995) 

Projeto de Lei do Senado n"- 227, de 
1995, de autoria da Senadora Benedita da 
Silva, que inscreve o. nome de Zumbi dos 
Palmares no "Livro dos Heróis da Pátria". 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Inter
no, designo o eminente Senador Gerson Camata 
para proferir parecer em substituição à Comissão de 
Educação. 

O SR. GERSON CAMA TA (PMDB-ES. Para emi
tir parecer.) -Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores. 

I - Relatório 

O Projeto de Lei do Senado nO 227, de 1995, 
da Senadora Benedita da Silva, inscreve o nome de 
Zumbi dos Palmares no Livro dos Heróis da Pátria, 
em comemoração ao tricentenário de sua morte. O 
Livro dos Heróis da Pátria encontra~e no Panteão 
da Liberdade e da Democracia, na Praça dos Três 
Poderes, em Brasília 

11 -Voto do Relator 

O Quilombo dos Palmares, localizado na re
gião onde atualmente se silua o Município de Porto 
Calvo, no Estado de Alagoas, foi a mais importante 
das experiências quilombolas ocorridas no Brasil. 

A socieclade palmarina reuniu entre 20 e 30 mil 
pessoas, organizadas sob a forma de comunidade 
espalhadas pelo território que abrange a Serra da 
Barriga Tal organização era decorrência da forma 
de produção praticada, mas, igualmente, da necessi
dade continua de resistir ao cerco das forças milita
res da colõnia Para se ter uma idéja da pujança de 
Palmares, o QLilombo, nos seus cem anos resistiu a 
mais de 60 expedições militares do poder colonial. 

Afinal, como disse o Senador Joaquim Beato, 
que por quatro meses no ano passado, me substi
tuiu nesta Casa, "era necessário mandá-los para 
longe porque contaminados estavam pelo vírus da li
berdade, doença perigosa, capaz de contagiar todo 
o sistema colonial escravagista, em que o homem 
produzia o que não tinha direito de consumir". 

Sua população era constitufda em sua maioria 
de escravos negros fugidos, _embora o QLiloml1<> te
nha abrigado também índios mamelucos, ·mulatos e 
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brancos, principalmente soldados desertores e lavra
dores expulsos das terras que habitavam. 

No decurso de sua existência compreendida 
entre 1595 e 1695, Palmares possuiu vários líderes. 
Sobrinho de Ganga Zumba, então chefe do Quilom
bo, Zumbi contra ele insurgiu-se, em razão do redu
zido alcance do acordo firmado por aquele com o 
poder colonial português, em 1678. Com base em tal 
entendimento, a metrópole reconheceu a liberdade 
apenas dos negros nascidos no Quilombo, conferiu 
a patente de oficial do exercito português a Ganga 
Zumba e outorgou terras aos libertos de Palmares. 

O desenrolar· da história demonstrou a justeza 
da opinião de Zumbi, uma vez que, apesar do acor
do, os negros livres continuaram a ser vítimas de 
ações militares, sob a capa da perseguição a escra-
vos fugitivos. _ _ 

Com a morte de Ganga Zumba, por envenena
mento, em 1680, Zumbi ascendeu à liderança de 
Palmares. Desde então, o Quilombo firmou-se como 
alternativa à escravidão, como possibilidade de o 
negro readquirir o maior de todos os princípios da 
vida: a liberdade. 

"Hoje, três séculos depois de Palmares - como 
disse textualmente o Senador Joaquim Beato, no 
mesmo discurso no Senado -, a luta dos negros tin
giu de sangue a história deste País, um pais que 
ainda se debate em busca da sua verdadeira identi
dade, um país que parece não ter descoberto ainda 
a sua verdadeira face, nem mesmo a verdadeira cor 
de sua pele, apesar de se propor como um modelo 
de derrrOcracia racial.11 

A destruição de Palmares em f695 não repre
sentou o fim da luta quilombista no Brasil. Inúmeros 
quilombos continuaram a existir nas suas diversas 
regiões do País, conquanto nenhum tenha importãn~ 
cia comparável à pujança do experimento da Serra 
da Barriga Como experiência da liberdade ou como 
anseio do escravo, o quilombo é o símbolo maior da 
consciência libertária do negro brasileiro. 

Não fosse a sociedade brasileira calcada numa 
forma de estratificação social que cristaliza o pre
concei1D de cor, certamente Zumbi dos Palmares se
ria reconhecido como um dos heróis das lutas de 6-
bertação do povo brasileiro. É hora"; pois, de reparar 
a injustiça cometida contra o líder maior de um dos 
mais importantes episódios da história do Brasil. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do Pro
jeto de Lei do Senado f12 227, mas, antas, queremos 
registrar o nosso aplauso à luta desenvolvida, tan1D 
nesta Casa como fora dela, pelo Senador Joaquim 
Bea1D. Aqui, ele ficou durante quatro meses, mas, 
temos cert9?8, que suas idéias, notadamente as em 
favor da liberdade, da igualdade e em defesa das 
chamadas minorias, hão de perdurar por muitos e 
mui1Ds anos, servindo, também, de bússola e de 
bandeira-para os que objetivam o mesmo caminho. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - O pare-
cer conclui favoravelmente. . 

A matéria ficará sobre a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimen1D Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) -Item 9: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2281, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimen1D nº 1.551, de 1 995) 

Proje1D de lei do Senado nº 281 , de 
1 995, de autoria do Senador Júlio Campos, 
que dispõe sobre a leitura de jornais e revis
tas como atividade curricular. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educaçao) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimen1D Inter
no, designo o nobre Senador João França para proferir 
parecer em st.iJs!ittjção à Comissão de Educação. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PPB-RR. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Sr2s e Srs. Senadores. 

I - Relatório 

O Projefo de lei n"-281, de 1995,-de autoria do 
Senador Júlio Campos, tem como objetivo incluir en
tra as atividades curriculares, tanto das últimas sé
ries do ensino fundamental quanfo do ensino médio, 
a leitura de jornais e de revistas. 

No art 2"- da proposição seu eminente aufor 
acrescenta que a nova atividade curricular terá, pre
ferentemente, caráter interdisciplinar, integrando o 
currículo pleno da escola confonne seus objetivos, 
sua realidade especifica e os recursos disponíveis." 

li-Voto 

Vivemos em uma época que se caracteriza pela 
rapidez das informações. Esta realklade faz com que 
um rwro didálico de qualquer ãrea, escrito há cinco 
anos, já esteja, hoje, em vários aspectos, desaluafiZa
do, pois calcula-se que, nos próximos quatro anos, o 
conhecimento a!ualmente existente deverá ser dt.pli
cado. Além disso, a partir do ano 2000, a duplicação 
do conhecimento deverá ocorrer a cada dois anos. 

Destarte, será quase irT1l05Sível a um profes
sor oferecer a seus alunos informações realme.~ ta 
atualizadas, se utilizar apenas os livros õtdáticos 
como fonte de estudos e pesquisas. 

Assim, como o próprio Senador Júlio Campos 
assinaia ao justificar seu Projeto, o dinamismo da in
formação e da sociedade hoje requerem urna liga
ção intima entre i:ls curriruos e a vida dos educan
dos. E ele acrescenta: É preciso introduzir os meios 
de comunicação na escola, como forma de acertar o 
passo com o seu contexfo social. A leitura critica _de 
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jornais e de revistas, pelo menos no ensino médio e nas 
séries finais do ensino fundamental, constitt.i meio de 
formar cidadãos e futuros leitores, capazes de estar 
conscientes do mundo a:> seu redor e de separar o joio 
do trigo, una vez inseridos na teia de comunicaões. 

São argumetos sólidos que evidenciam o méri
to da proposição e com os quais concordamos. 

Por outro lado, o ilustre representante de Mato 
Grosso do Sul não propõe a criação de um novo com
ponente curricular, uma nova disciplina, o que seria 
negativo e desaconselhável, mas, sim, apenas o for
talecimento e a vivificação dos currículos existentes, 
oferecendo um poderoso instrumento a mais para a 
integração dos componentes curriculares. 

O projeto não aumenta as despesas das escolas 
e respeita as condições e peculiaridades de cada uma 

Quando aos aspectos constitucionais e à juridi
cidade, não encontramos qualquer óbice. 

No entanto, em relação à redação e a técnica 
legislativa, temos alguns reparos importantes a fa
zer, o que nos obrigou a apresentar uma redação al
ternativa, na forma de um substitutivo. 

Assim sendo, votamos pela aprovação do Projeto, 
nos tennos do S~o que apresentamos a seguir. 

SUBSTITUTIVO 

Arl 12 A atividade de leitura de jamais e de re
vistas passa a integrar o currículo pleno tanto das 
quatro séries finais do ensino fundamental quanto do 
ensina médio. · 

Parágrafo único. A atividade a que se refere o 
caput deste artigo será implantacfa, preferencial
mente, em caráter interdisciplinar, respeitando os 
objetivos e a realidade específica de cada escola, e 
de acordo com os seus recursos disponíveis. · 

Art 2"- Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Art. 3º- Revogam-se as disposições em con-
trária. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer conclui favoravelmente à matéria, nos termos do 
substitutivo que oferece. -

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campas) - Conce
do a palavra ao Senador Roberto Freire, pela ordem. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"'s 
e Srs. Senadores, não sei se cabe, mas gostaria de di
zer que. recentemente, esta Casa votou urna Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. Um dos momentoS 
mais palêmicos foi se saber se iríamos ter edl.aÇão fí
sica e ensino das artes como matérias curriculares. 

São Paulo está tendo t.rna tremenda diro ISSão 
sobre a inclusão ou não do ensino religioso corno ma
téria CUTicular e se se devem pagar protessores para 

essa área Agora, traz-se aqui para discussão a leitura 
de jamais e revistas corno atividade curricular. 

Desculpe-me V. EJ<"., mas evidentemente esta 
Casa não deveria estar discutindo, sob hipótese algu
ma, uma proposição como essa Digo isso inclusive a 
V. Exª, na Presidência, parque é a autor, para que de
pais eu não tenha que comentar, lamentando que a 
Senado esteja discutindo uma matéria como essa 

E diga mais, a Secretaria de Educação de Per
nambuco tem um programa muito interessante: fez 
assinaturas com os jornais diários que temos no Es
tado, para que nas escolas os alunos possam ter 
acesso a isso. Agora, ser matéria curricular, eviden
temente, é um exagero. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campas) - A maté
ria ficará sobre a Mesa durante cinco dias úteis, a 
fim de receber emendas, nos termos do art 235, 11, 
d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campas) -Item 10: 

MATI:RIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 79, de 
1992 (n" 5.878/90, na Casa de origem). que 
dispõe sobre cgncessão de~ décimo-terceiro. 
salário ao segurado em gozo de abono de . 
permanência em serviço, e determina outras 
providências, tendo 

Parecer sob n"- 88, de 1996, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais, pela prejudi
cialidade. 

A Presidência declara prejudicado o Projeto de 
Lei da Câmara n" 79, de 1992, nos termos do art 
334, a, do Regimento Interno. · 

A matéria vai ao Arquivo. 
~. Será feita a devida comunicação à Cãmara dos 

Deputados. 

É o seguinte o projeto arquivado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N!! 79, DE 1992 
(N" 5.878,~ na Casa de origem) · 

Dispõe sobre concessão de décimo
terceiro salário ao segurado em gozo de 
abono de permanência em serviço, e de
tennlna outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1"- O§ 6" do art 10 da Lei n" 5.890, de 8 

de junho de 1973, renumerado, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 1 O. ···············-·················--·--·:.:. 

§ 6º- Ao segurada de que trate o § 4S é 
assegurado o pagamento do décimo-terceiro 
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salário no mês de dezembro, em vigor ao 
por ele percebido nesse mês." 

Arl 2'- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Arl 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - Esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia 

Sobre a mesa, pareceres oferecendo redações 
finais que, nos termos do arl 320 do Regimento ln
temo, se não houver objeção do Plenário, serão li
dos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador 
Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

PARECER N!'-141, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçao final das Emendas do Sena
do ao Projeto de Lei da camara no 53, de 
1994 (no4.831, de 1990, na casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara no 53, de 1994 (no4.831, de 1990, na Casa de 
origem}, que dispõe sobre o funcionamento de Barí
co de Olhos e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de março 
de 1996. - José Samey, Presidente - Júlio cam
pos, Relator - AntOnio Cartos Valadares - Eman
_des Amorim - Renan Calheiros. 

ANEXO AO PARECER N2141: DE 1996 

Dispõe sobre o funcionamento do 
Banco de Olhos e dá outras providências. 

EMENDAN21 
(Corresponde à Emenda no 1-CAS) 

Suprima-se o parágraio único do arl 42. 

EMENDAN22 
(Corresponde à Emenda no 2-CAS} 

Suprima-se no caput do arl 52 a expressão e 
somente a eles, que passa a ter a seguinte redação: 

• Art. 52 Aos Bancos de Olhos CO~Jll&
tem as seguintes atribuições, observados os 
limites detenninados na legislação vigente." 

EMENDAN23 
(Corresponde à Emenda nos-cAS} 

Dê-se nova redação ao inciso I do arl 62: 

'I - receber importâncias ou vantagens 
sob qualquer tí1ulo para efetuar o disposto 
no arl anterior, excetuando-se o previsto no 
§ 2'- do arl 22;• 

EMENDAN"-4 
(Corresponde à Emenda n• 4 - CAS) 

Dê-se nova redação ao arl 2•~ 

"Art. 2• Os bancos de olhos devem es
tar registra~os no Conselho Regional de Me
dicina e autorizados pela autoridade sanitá
ria competente." 

EMENDAN"-5 
(Corresponde à Emenda n• 5 - CAS) 

Dê-se nova redação ao arl 7'1: 

"Art. 7• Os bancos de olhos distribuirão 
somente a médicos especialistas em Oftal
mologia as partes anatõmicas dos olhos 
doados, respeitando a ordem de inscrição 
de pacientes cadastrados, com exceção dos 
casos de emergência comprovada." 

PARECER N!'-142, DE 1996 
(Da Comissão Diretora} 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo no 153, de 1995 (no 124, de 
1995, na Câmara dos Depu1ados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo no 153, de 1995 
(n"- 124, de 1995, na Câmara dos Deputados}, que 
aprova o texto do Tratado sobre Extradição, celebra
do entre o Governo da República· Federativa do Bra
sil e o Governo da Austrália, concluído em Camber-

. ra, em 22 de agosto de 1994. · 
Sala de Reuníllo da Comíssão, 27 de março de 

1996. -Júlio Campos. Presidente- Renoo Calheiros, 
Relator- Ney Suassuna -AntOnio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECERN" 142, DE 1996. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal; nos ter
mos do arl 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1996 

Aprova o texto do Tratado sobre Ex
tradição, celebrado entre o jaovemo da 
República FederatiVa do Brasil e o Gover
no da Austrália, concluida em Camberra, 
em 22 de agosto de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 • É-aprovado o texto do Tratado sobre Ex

tradição, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, con
cluída em Camberra, em 22 de agosto de 1994. 
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Parágrafo único. São sujeitos à apr~vaçãó do 
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem 
modificação do referido Tratado, assim como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do 
art. 49, I, da Constituição Federal, acarrelem encargos 
ou corrpromissos gravosos ao patrimõnio nacional. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N"-143, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 160, de 1995 (~ 187, de 
1995, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo ~ 160, de 1995(~ 
187, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo Bãsico de Cooperação T écni
ca, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República da Namíbia, 
em 7 de março de 1995. 

Sala de Ret.r1ião da Comissão, 27 de março de 
1996. -Júlio Campos, Presidente- Renan Calheiros, 
Relator-Ney Suassuna-AntOnio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N"- 143, DE 1996 

. . . Faço saber que o Congresso Nacional apro
. vou, e eu, José Sarney, Presidenle do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento 
lnlerno, promulgo o seguinte · · 

DECRETO LEGISLATIVO N"- , DE 1996 

Aprova o lexto do Acordo Básico de 
Cooperação Técnica, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Bra
sil e _o Governo da República da Namibia, 
em 7 de março de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo de Coo

peração Técnica, ·celebrado entre o Governo da Re
pública Federativá do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Namíbia, em 7 de março de 1995. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 
art. 49, I, da Constituição Federal, acarrelem encargos 
ou_co!J:l)romissos gravOS® ao pabii11ÕrnQ O<K:ionaJ. __ 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N"-144, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 190, de 1995 (~ 199, de 
1995, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 190, de 1995 
(~ 199, de 1995, na Câmara dos DepUtados), que 
aprova o texto do Acordo para Pesquisa em Mudan
ças Globais acerca da Sede do Instituto lnlerameri
cano, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Instituto lnteramericano para 
Pesquisa em Mudanças Globais, no Rio de Janeiro, 
em 28 de abril de 1995. -

Sala de Ret.r1ião da Comissão, 27 de março de 
1996. -Júlio Campos, Presidente - Renan Calheiros, 
Relator- Ney Suassuna- Antônio Cartos Valadares. 

ANEXO AO PARECER Nº 144, DE 1996. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1996 

Aprova o texto do Acordo para Pes
quisa em Mudanças Globais acerca da 
Sede do Instituto lnteramericano, cele
brado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Instituto lnteramericano 
para Pesquisa em Mudanças Globais, no 
Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: _ . 
Art. 1 • É aprovado o texto do Acordo para Pes

quisa em Mudanças Globais acerca da Sede do Ins
tituto lnteramerieano, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Instituto lntera
mericano para Pesquisa em Mudanças Globais, no 
Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1995. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 
art. 49, I, da Constituição Federal, acarrelem encargos 
ou corrpromissos gravosos ao patrimõnio nacional. -

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os pa
receres vão à publicação. 

Sobre a mesa, requeri_mento que será lido pelo Sr. 
'!~Secretârioemexert:1cio,·Sénachrlialmir CarrpeJo-.· · 

É lido e aprovado o seguinte: 
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REQUERIMENTO N" 295, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final das Emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nO- 53, de 
1994 (nO- 4.831i90, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o funcionamento de Bancos de OÍhos e dá ou
tras providências. 

Sala das Sessões, 27 de março de 1996. -
Valmlr Campelo. __ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprova
do o requerimento, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. · 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Aprovada a redação final, o Projeto de Lei da 

Câmara nO- 53, de 1994, voHa à Câmara dos Deputa
dos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a 
mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1• Secre
tãrio em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO NO 296, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de pl.blicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo J'l'>. 153, âe 1995 (J'I'>. 124!95, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tra
tado sobre Extradição, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
Austrãlia, concluldo em Csmberra, em 22 de agosto 
de 1994. 

Sala das Sasslles, 27 de ITIEI$I de 1996. - Se
bastllio Roch&-

- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprova
do o requerimento, passa-se à Imediata. apreciação 
da redação final. 

Em discusslio a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Sr. Senado_res que a aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 

Aprovada a redação final, o Projeto de Decreto 
Legislativo 11"- 153, de 1995, vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1 g Secre
tãrio em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido e aprovaçlo o seguinte 

REQUERIMENTO N" 297, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo nO- 160, de 1995 (nO- 187!95, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo Bãsico de Cooperação Técnica, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Namíbia, em Tde março 
de 1995. 

Sala das Sessões, 27 de março de 1996. - Se
bastilio-Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprova
do o requerimento, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Aprovada a redação final, o Projeto de Decreto 

Legislativo ri' 160, de 1995, vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1• Secre-
tãrio em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N"298, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de pl.blicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo ri' 190, de 1995 (ri' 199!95, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo para Pesquisa em Mudanças Globais acerca 
da Sede do Instituto lnteramericano, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Instituto lnteramericano para Pesquisa em Mudan
ças Globais, no Rio de Janeiro, em 28 de abril de 
1995. 

Sala das Sessões, 27 de março de 1996. - Se
bastilio Rocha- Antonio Cat•.os Va'adares. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprova
do o requerimento, passa-se à imediata apreciação 
da redação finaL 

Eni discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Aprovada a redação final, o Projeto de Decrelo 

Legislativo nº- 190, de 1995, vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Volta-se 

à lista de oradores. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce-
do a palavra a V. Exª, que dispõe de cinco minutos, 
nos termos do art. 14, VIl, do Regimento Interno. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a imprensa nacional tem veiculado ma
térias que apontam a possibilidade da existência de 
preços abusivas na obra de reforma que está sendo 
realizada em um dos apartamenlos funcionais per
tencentes ao Senado FederaL Segundo a matéria, a 
refonma do citado apartamento teria custado ao Se
nado Faderal R$79 mil, tentando, inclusive, colocar
me como responsável por esse custo. 

Portanlo, aproveito esta oportuAidade para soli
citar que sejam prestados esclarecimeillo.s à opinião 
pública quanto aos aros administrativos da Mesa Di
relora do Senado que estão sendo, neste momento, 
colocados em dúvioa. 

Portanto, com base na alínea "b", ·inciso-fi, do 
art. 215 do Regimenlo Interno do Senado Federal, 
requeiro que v.· Exª se digne encaminhar à TH En
genharia- Comércio L1da. as seguintes informações: 

1 -A pi anilha de cuslos da realização de obras 
em três apartamentos funcionais do Senado Fede
ral, realizadas pela TH Engenharia Comércio L1da., 
finma vencedora da ·licitação que deu origem ao Prcr 
cesso nº- 1 0551/95-6; · 

2 7 A planilha de cuslos relativa a outras obras 
realizadas nos apartamenlos funcionais de proprie
dade do Senado Federal, em 1995; 

3 - Solicito, ainda, a abertura de uma sindicãn
cia interna para averiguar a compatibilidade dos pre
ços constantes na planilha de cuslos relativa às 
obras contratadas através do processo licitatório que 
deu origem ao Processo nº- 1 0551/95-6 com os pre
ços de mercado, para verificar a ocorrência de su-

perfaturamento, bem como a regularidade dos pro
cedimenlos adotados durante a realização do pro
cesso liciléltório e no acompanhamenlo das obras. 

· Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
. do a palavra ao nobre Senador lris Rezende, primei

ro orador inscrito após a Ordem do Dia. S. Exª dis
porá de 50 minulos para o seu pronunciamento. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, volto a esta tribuna para fazer um alerta 
sobre o contínuo processo de deterioração da quali- . 
dade de vida nas grandes cidades brasileiras. 

Esta Casa não pode ficar indiferente aos pro- · 
blemas vividos por milhões de brasileiros no que se 
refere à segurança, à saúde e à educação. 

A situação é grave, é gravíssima 
A Revista 'JstoÉ, desta semana, publica inte

ressante matéria sobre a questão, advertindo que "a 
frieza das projeções estatísticas apontam para um 
futuro em que o caos urbano será inevitável". . 

Há cinqüenta anos, a população urbarla do 
País era. da ordem de 2€)% do lotai populacional. 
Atualmente, segundo dados cbhfiáveis, essa taxa está · 
em tomo de 82% e rião se trata de crescimento mera
mente vegetativo, até porqúe ·as· taxas de natalidade 
têm registrado deciínio nos últimos 20 anos. A migra
ção do campo, dos pequenos povoados e das peque
nas cidàdes do interior para a$ médias e grandes cida
des é o que expfica verdadeiramente tal fenômeno. 

A reportagem mostra que, só em São Paulo, a 
população favelada passou de 1 ,2o/o em 1973 para 
8,9%, em 1987, e 19,8% em 1993, tomancto-se a al
ternativa habitacional que mais cresce na cidade. 

Essa migração, sabemos todos nós, decorre 
da desestruturação das cidades do interior, notada
mente as de pequeno porte. Sem oportunidades 
nem perspectivas estimulantes, o rurícola_ e o não
empregado afluem para os grandes centros, criando 
um círculo vicioso entre a pobreza, a esperança e de 
novo a pobreza, agora urbana 

Hoje, as nove maiores regiões metropolitanas 
brasileiras abrigam 42,7 milhões de pessoas, ou 
seja, três em cada dez habitantes deste vasto País 
se concentram nos grãildes centros urbanos. Não 
precisamos esperar o futuro para viver o caos. Ele. já 
existe no diaca-<lia de milhões de brasileiros . .Recen
tes dados do IBGE mostram que 1 0,2 milhões ·de 
domicílios não possuem rede de água; 5,4 milhões 
não sabem o que é coleta de lixo e, o que é mais 
grave, 16,5 milhões de casas não possuem instala-



Março de !996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00523. 

ções sanitãrias. Isso não é só. O trânsito é caótico. 
Os hospitais estão superlotados e não conseguem 
atender o crescente número de doentes. A violência 
assusta a ponto de noticias como a da chacina de 
seis pessoas em um fim de semana, em São Paulo, 
não gerar mais nenhum impacto na opinião pública 
Aceitam-se esses fatos com naturalidade. Por quê? 
Porque eles jã se tornaram corriqueiros. As chacinas 
se repetem no Rio, em São Paulo, em Belo Horizon
te e em outros grandes centros do País. Nem Goiã
nia, Capital do meu Estado, conseguiu ficar imune a 
esses acontecimentos aterradores. No início do ano, 
dois jovens mataram a médica Eliana Frota, jogaram 
seu corpo às margens da estrada, apenas para lhe 
roubarem o carro. Em breve, esses fatos nem serão 
mais notícia por se tomarem comuns. 

Os alunos das escolas públicas estão sem pro
fessores. Esse problema é enfrentado por milhares 
de jovens estudantes de todo o País. Nem mesmo 
Brasília escapa desse quadro negro do ensino brasi
leiro. Os salãrios são baixos, não hã professores su
ficientes para um contingente cada vez maior de jo
vens em idade escolar. A qualidade do ensino deixa 
muito a desejar. Não hã um crescimento nalu'al na 
demanda por escolas públicas nas grandes cidades 
brasileiras; hã, sim, uma explosão, e o Estado não tem 
condições de S!..prir as necessidades e os anseios da 
sociedade. Urge que se adotem medidas que conte
nham o fluxo migratório do interior em direção aos 
grandes centros urbanos .. Isso não é possível. 

O homem brasileiro estã sempre em busca de 
melhores condições de sobrevivência para sua famí
lia, e é isso que o leva a buscar alternativas. Muitos 
gostariam de voltar às S!JBS regiões de origem, vi
vem sonhanqo com o dia de voHa, alimentam a es
perança do retorno, alguns levados pela saudade e 
outros pela desilusão; entretanto, a maioria desiste 
porque sabe que não lhe resta aHemativa 

Os que se opõem à descentralização insistem 
em lembrar que as Regiões Centro..Oeste, Norte e 
Nordeste jã estão sendo beneficiadas com recursos 
de. incentivos fiscais, como os Fundos constitucio
nais, o Finar e o Finam. A realidade dos números é 
contudo outra. O Auditor Hélio Socolik, em recente 
artigo na publicação Tributação em Revista, mostra 

·que mais da metade dos benefícios fiscais concedi
dos pela União é destinada à Região Sudeste, atin
gindo exalas 57,8%; o Norte fica com 15,6%; o Sul 
com 11,6%; o Nordeste com 1 0,3%; e, por último, o 
Centro-Oeste com apenas 4,5%. 

O Governo Federal jã deu um passo importan
te para correção dos desequilíbrios regionais, atra-

vés do programa de estabilização econõmica O Pla
no Real deu, até agora, inegãveis provas de seu 
acerto. Nesse aspecto, merece o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso todo nosso apoio e aplauso. 

A atual política econõmica vem resgatando sé
rios débitos da socie9ade. Uma parcela considerãvel 
da população brasileira, que passava fome e vivia 
na miséria, sufocada pelo contínuo aumento de pre
ços, teve melhorada as suas condições de vida O 
combate bem-sucedido à inflação entre nós vem 
apresentando restilados positivos, estimulantes, de
tendo a ilusória necessidade da constante e perver
sa correção de custos e de rendimentos. 

A par desse reconhecimento, quero registrar a 
minha preoci..pação no tocante a outra face da políti
ca econõmica em execução: a necessidade de aber
tura de canais para implantação de um projeto de 
desenvolvimento descentralizado que benefiCie to
das as regiões carentes do Pafs, levando em conta 
suas necessidades e potencialidades. 

Necessãria e inadiãvel é a discussão e defini
ção de uma nova proposta de política industrial, aqui 
entendida como um complexo que envolva indústria, 
comércio, agropecuãria e serviços. Preocupa a aluai 
política em desenvolvimento que privilegia os gran
des centros industriais em detrimento do interior bra
sileiro. 

Recentemente, o Secretãrio de Ciência, T ecno
logia e Desenvolvimento Eoonõmico, do Governo 
paulista, Dr. Emerson Kapaz, ao expor propostas 
para uma nova política industrial brasileira, extemou 
a preoci..pação de que, se nos perdermos ao longo 
do caminho, a estabilização pode transformar-se em 
um fim em si mesma e, aí, oorreremos o riscÕ de 
cair na armadilha da estabilizaçãO a qualquer preço. 

Esse é mais um alerta para que os implemen
tadores do Plano de Estabilização vaRem sua aten
ção para os reflexos sociais da atual política econõ
mica Não devemos nos acomodar somente oom o 
êxito da estabifização e da redução drãstica das ta
xas inflacionãrias. Temos que nos preocupar com o" 
futuro. A formulação das idéias e opiniões, que hoje 
aqui exponho, objetiva assegurar melhor qualidade 
de vida aos 150 milhões de brasileiros. 

Preconizo uma política desenvolvimentista não 
colidente com o Programa de Estabilização. Estabili
dade e desenvolvimento não se apõem, completam
se. 

Entendo, -pela minha experiência de homem 
público no Executivo e no Legislativo, que a defesa 
do desenvolvimento descentralizado e do fortaleci
mento das pequenas empresas nesse processo são 
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a pedra de toque para a harmonização daquelas ção de desequilíbrios regionais. Essa concentração, 
duas melas: moeda forte e produção saudável. com a conseqüente supervalorização das grandes 

O Sr. Valmir Campelo - Permite-me V. Ex!' um empresas e conglomerados, tem criado problemas 
pequeno aparte, nobre Senador I ris Rezende? graves tanto para as megacidades, com o rebaixa-

O SR. IRIS REZENDE • Com muito prazer, Se- mento da quaiidade de vida de suas populações, 
nadar. corno para as árel!S interioranas que não conse-

0 Sr. Valmir Campelo _ Pediria até perdão a guem transformar em reaiidade o seu potencial. 
V. Ex• por interromper o brilhante· discÍJrso que está A reforma agrária é um dos instrumentos para 
fazendo, mas não poderia deixar de manifestar o reduzir a pressão populacional nas megacidades. 
meu aplauso neste momento. Sempre que V. Exil Não é possível se pensar na solução dos problemas 
assome à tribuna, traz temas aluais, de interesse do urbanos sem garantir ao homem do campo os meios 
nosso País. V. E#, hoje, está preocupado com a de produção para que as famílias tenham o que cc-
perda da qualidade de vida do habitante, principal- mer, o que vestir e como educar os seus filhos, avi-
mente, das grandes cidades. V. Ex" também se !ando, assim, a necessidade de emigrar para as 
preocupa demais e inclusive propõe uma política de grandes cidades. 
desenvolvimento industrial, exatamente elegendo a Portanto, a reforma agrária é de grande impor-
vocação de cada região. De forma que eu não pode- tância para um programa de descompressão das 
ria deixar de manifestar o meu aplauso a V. Exil, que áreas· metropolitanas, programa que se toma acada 
é um homem experimentado, Governador que foi dia rriais urgente, mais premente, de forma a evitar 
por duas vezes, Prefeito, homem que nunca se que cheguemos ao ano 2.000 com vários e perigo-
preocupou com obras de fachada, com anúncios de sos barris de pólvora. A ausência de uma política se-
televisão, como acontece aqui e em outrós lugares, cial e urbana adequada constitui-se perigo iminente 
em que se gasta muito mais em propaganda do Go- à paz social. 
vemo do que propriamente com a execução das Faz,-se necessária uma reforma agrárià efetiva 
obras. V. Exil sempre se preocupou com o homem, e prática, sem qualquer perfil paternalista nem doses 
com o mais carente, o mais necessitado. Lembro-me de ideologias, de indesejáveis lutas de classe ou es-
muito bem dos famosos mutirões criados por V. Ex" bulhes; faz-se necessário uma reforma que vá além 
no seu Estado, dando dignidade àquele morador da da distribuição criteriosa de terra, que envolva crédi- · 
favela, da invasão. V. Ex~. com muita sabedorià e to mais fácil ao pequeno produtor e permanente as-
espírito público, criou os famosos mutirões de Goiás, sistência técnica e condições justas de remunera-
conhecidos em todo Brasil. Sabemos da melhoria do ção. 
ensino que V. Ex" introduziu, da melhoria do sistema O Sr. Carlos Bezerra - Permite-me V. Ex~ um 
de transportes. São coisas como essas que reai- aparte? 
mente dignificam um executivo e hoje um legislador O SR. IRIS REZENDE- Com muito prazer, sé-
corno V. Ex". Portanto, não poderia deixar de para- nadar Carias Bezerra, concedo o aparte a V. Ex!'. 
benizá-lo por mais um brilhante discurso. o Sr. Carlos Bezerra - v. Exil, Senador 11is 

O SR. IRIS REZENDE - Agradeço a V. Exil Rezende, com uma felicidade mtito grande, aborda 
pelo honroso. aparte, pedindo permissão para que dois problemas de crucial importância para o futuro 
ele integre o meu pronunciamento, que ficará mais do Brasil. o primeiro refere,.ge à nossa Região Cen-
completo, diante da tese que aqui procuramos de- Iro-Oeste, na qual v. ExA é um dos Líderes mais 
fender. destacados. O Brasil se encontra em uma encruzi-

Prosseguindo, Sr. Presidente, a atenção ao po- lhada: ou ele encontra, rapidamente, um outro pólo 
tencial de outrós Estados, como os da nossa Região de desenvolvimento, ou não irá a lugar nenhum. 
Centro-Oeste, significa, parai ela mente, o fortaleci- Todo mundo sabe que esse pólo de desenvolvimen-
mento do interior brasileiro - sem dúvida, precioso to é o Ce~e; lá, o Brasil tem espaço para sér 
celeiro da economia nacional. · ocupado com planejarnento. Acredito que, pela pri-

Nós, homens vividos e sofridos de áreas inte- meira vez na história do Brasil, podemos fazer um 
rioranas, sabemos que a extrema concentração pro- projeto de desenvolvimento planejado, porque até 
dutiva nas macrorregiões de São Paulo, Rio de Ja- agora tudo foi feito desorganizadamente. O projeto a 
neiro, Minas Gerais e pontos rarefeitos, localizados que me refiro pode ser bem elaborado, ou seja, cida-
no Nordeste, representa uma distorção na atualida- des sem favelas, cidades de médio porte, com me-
de da economia nacional, resultando na consolida- lhor qualidade de vida. O outro tema que V. Ex'-
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aborda é o da refonna agrãria. O Brasil quer ser e 
serâ uma das maiores potências do mundo, mas 
não com essa estrutura agrâria que aí está, ultrapas
sada, obsoleta. Todos os países do mundo, inclusive 
os Estados Unidos, que quiseram crescer, se desen
volver, tiveram que mexer na sua estrutura fundiãria 
Esse é o alicerce para um país poder crescer e se 
desenvolver. Temos aqui parie da estrutura fundiãria 
da época do EI Rey, da época das Capitanias Here
ditãrias. O Brasil precisa mudadsso logo, através de 
um programa de reforma agrária não ideológico, 
mas um programa de refonna agrãria moderno, efi
ciente. E na· nossa região, inclusive, esse programa 
pode ser feito perfeitamente no cerrado, colocando 
não só apoio para o assentado produzir, mas tam
bém toda uma estrutura ao seu lado para agregar 
valor à sua produção, inclusive à indústria, para 
transfonnar o seu produto em um produto agroindus
trializado. Parabéns a V. Exª pelo seu discurso. É o 
discurso mais importante que se deveria fazer no 
Pafs hoje. O Brasil tem que encontrar essas duas ro
tas, esses dois rumos sob pena de não ir a lugar ne
nhum. Parabéns Senador lris Rezende. 

o SR. I RIS REZENDE- Muito obrigado, sena
dor, pela intervenção de V. Ex". permitindo-me fazer 
minhas as suas palavras. Aproveitando o seu apar
te, eu gostaria de acentuar que ficam os governan
tes, os técnicos preocupados com soluções para as 
grandes cidades; elas, hoje, se apresentam às auto
ridades e à sociedade como problemas realmente 
complexos. Tenho participado de algumas reuniões 
preparatórias, sob a co_ordenação da ONU. Es10u 
me preparando para o grande enctmtro-de lstanbul 
sobre o qual falarei logo mais. 

Ficamos estudando os problemas das grandes 
cidades, problemas que jamais serão solucionados 
sem que busquemos a origem das causas, dos cres
cimen10s espan10sos dos grandes centros. Uma das 
soluções para esse problema seria a implantação, 
com rapidez, de um programa de reforma agrãria 
para valer neste País, caso contrârio, dentro de pou
co tempo, as roças estarão 10talmente vazias, os po
voados, os distritos e as pequenas cidades desapa
recerão. As. suas populações vão buscar alternativas 
- e é o que tem acontecido - nos grandes centros do 
nosso País. 

Devo destacar também, Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, que é muito importante o papel das 
micros e pequenas empresas neste pais. Hoje, me
tade ou mais da arrecadação tributária é de respon
sabilidade do pequeno empresário, especialmente 
do campo. 

Dando efetiva assistência aos· pequenos em
presários, ter-se-á como resultado a fixação do ho
mem nas suas origens, criar-se-ão mais empregos, 
as megalópoles já não mais sofrerão tanta pressão 
social, a arrecadação tributãria crescerá, as micras e 
pequenas empres~ são instrumentos valiosos para 
a retomada do desenvolvimento e da efetiva implan
tação da justiça social. 

A compatibilização do binómio: estabilidade e 
desenvolvimento, traz, como conseqüência, a ne
cessidade de uma efetiva política industrial que nor
malize as relações produtivas e fiscais dos Estados 
e das regiões geopolíticas. 

Venho de uma realidade cruel, vivida pela po
pulação do interior brasileiro, e com uma experiência 
de homem público que tem aluado na chefia dos 
executivos municipal e estadual, e por um espaço de 
quatro anos na área federal, como Ministro da Agri
cultura do Governo do Presidente José Samey. 

Quando temos um mandato, assumimos, tam
bém, uma parcela de responsabilidade pelos desti
nos do país; quando ocupamos quais(luer funções_ 
públicas somos cc-responsáveis por um possível in
sucesso de políticas, sejam econômícas ou sociais. 
Portanto, estamos preocupados pennanentemente 
com o sucesso e com o bom desempenho da políti
ca desenvolvimentista 

Preocupa-me muito o resultado de todas as po
líticas governamentais, principalmente as suas re
percussões na área social. Indiscutivelmente, a eco
nomia do País tem estado centralizada, tanto no que 
se refere às pessoas quanto no que diz respeito às 

. regiões. Hoje ela estã. supercentralizada nos Esta-
dos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e 
numa pequena área do Nordeste brasileiro. Nós, do 
interior, principalmente do Centro-Oeste, é que sa
bemos do esforço que temos despendido, no sentido 
de sobreviver dentro da problemática da politica bra
sileira de industrialização. Quando São Paulo dispu
ta com Minas Gerais ou com o Rio de Janeiro a ins
talação de uma grande indústria em seu território, te
mos uma luta de igual para igual. Mas a maioria dos 
Estados não possui condições mínimas de competi
tividade, e a luta aí se toma desigual. Na política in
dustrial, por exemplo, o que temos feito no meu Es
tado é criar oportunidade. Nunca fomos em busca 
de fábricas de automóveis, nem de geladeiras, nem 
de televisão. Nossa luta para sobreviver, na área in
dustrial, é na transformação da matéria-prima que 
produzimos. Não é justo que nosso arroz, nosso mi
lho, nosso algodão ou nossa soja sejam produzidos 
aqui para serem industrializados em outros Estados. 
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O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex~ um 
aparte? . 

O SR. IRIS REZENDE- Ouço o aParte do no
bre Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma - Senador lris Rezende, 
estou ouvindo com bastante atenção a exposição 
que V. Ex" faz, inclusive com os apartes que engran
deceram o seu pronunciamento. Nesse último fim de 
semana. tive oportunidade de estar no seu Estado e 
ouvir, com muita alegria, a admiração, o respeito e a 
esperança que o povo de Goiás deposita em V. Exª, 
pelo seu passado, pelo seu trabalho, pela sua dedi
cação. V. Exª, hoje, muito mais pela preocupação 
que demonstra com a coisa pública e com as dificul
dades que os menos favorecidos vêm passando, por 
tudo que nos está expondo, nos ensina a ver o que · 
realmente está acontecendo no interior do nosso 
País. Sei o que ocorre em São Paulo: essa megaló
pole vem sofrendo com o êxodo rural, com as gran
des migrações do interior, por falta de opção, porque 
os governantes pensam que estão resolvendo os 
problemas das grandes cidades, mas, ao contrário, 
estão favorecendo a miséria, o sofrimento e a an
gústia, porque a grande diferença é que a residência 
no interior é uma choupana e, na capital, é embaixo 
de uma ponte. Essa é a grande diferença! Provavel
mente, têm um teta de cimento, enquanto os outros ·· 
teriam de palha Mas V. Ex" faz um alerta, na busca 
de soluções, e levanta aqui a importância da micro e 
pequena indústria. Aliás, hoje, nesta Casa. houve 
um ·grande debate sobre esse assun!o, em que fo
ram apontadas algumas das prováveis soluções 
para a criação de empregos, principalmente no inte
rior sofrido dos Estados brasileiros. Quero congratu
lar-me com V. Exª, agradecendo-lhe pelo pronuncia
mento que faz e que talvez cale fundo. em todos os 
seus Pares, neste Senado. 

O SR. I RIS REZENDE - Muito obrigado, Sena
dor Romeu Tuma, pelo seu aparte, que muito me 
sensibiKza. principalmente ao constatar que V. Exª, 
como Senador do maior e mais potente Estado do 
Brasil, tem tarribém sua atenção voltada à nossa 
realidade, à realidade do interior brasileiro, das re
giões que ainda lutam por um desenvolvimento sa
tisfalório. 

Pross~uindo, para evitar-se esse grave pro
blema, seria conveniente e indispensável a instala
ção de pequenas e médias indústrias, principalmen
te na ãrea agroindustrial, pelo interior brasileiro. 

O Sr. Pedro Piva- V. Exª me pemite ll11 aparte? 
O SR. IRIS REZENDE - Pois não, com ml.ita 

honra · 

O Sr. Pedro Piva - Todos que nesta Casa o 
conhecem, admiram-no e o respeitam como ex-Go
vernador e ex-Ministro que foi. Além disso, V. Exª é 
um dos maiores homens públicos deste País. Tenho 
a felicidade de ser seu amigo e admirá-lo como os 
outros. O seu pronunciamento é muito importante; 
apenas queria dar um subsídio com relação à misé
ria. V. Ex" se referiu a São Paulo, grande capital. 
Vou dar alguns números para V. Ex• sentir a drama
ticidade de toda a população brasileira em qualquer 
centro deste País. Temos em São Paulo um centro 
de excelência, que é o lncor, lnstitu!o do Coração, 
do qual tenho a honra de ser o presidente. Três me
ses, Sr. Senador, é o tempo miníma de uma interna
ção neste hospital. V. Ex• pode verificar como é duro 
a um pai que tem um filho precisando ser operado e 
que não o será porque não existem equipamentos, 
não existe uma solução para o problema do filho que 
vai morrer. Nesses três meses, Sr. Senador, certa
mente, pelos dados disponiveis, 1 O% vão morrer an
tes de serem atendidos. Isso no maior centro deste 
Pais. Quanto ás moradias, São Paulo conta hoje 
com mais de 1 milhão de favelados. É uma das 
maiores cidades do País. Os favelados de São Pau
lo deverão ser a terceira ou quarta cidade deste 
País. Na minha cidade, tenho uma pequena proprie
dade rural, em leme, na Via Anhangüera- a estrada 
mais importante deste País; e temos, hoje, a maiof 
taxa de homicídios em toda a ragião. Nobre Sena
dor, em São Paulo, temos o orgulho de ser a maior 
cidade nordestina deste País. Quando defendo São 
Paulo, nesta Casa, estou defendendo não só o Esta
do, mas todos que lá trabalham, lutam e lã escolhe
ram para ser o seu chão. Senador lris, sou um ho
mem do campo. Meus pais e meu avõ - era imigran
te da Itália - vieram, como V. Ex•, de uma pequena 
cidade do interior, que estudaram, se formaram e fi.. 
zeram suas vidas no interior. Então, sou muito sen
sível a um discurso como o que V. Ex• está pronun
ciando. Fico satisfeito de poder aparteá-lo, e concor
do inteiramente com todos os enun.ciados aqui des
critos por V. Exª. 

O SR. IRIS REZENDE - Muito mais satisfeito, 
SeRéldor Pedro Piva, fico eu em receber, nesta tar
de, o segundo aparte de representantes de São 
Paulo. Isso realmente me dá uma expectativa muito 
grande de que vamos mudar os rumos na vida deste 
País. 

Quando vejo aqui V. Exª e os Senadores Ro
meu Tuma e Eduardo Suplicy,. os três Senadores 
pauistas que com muita dignidade representam, 
como eu dizia. o maior Estado deste País, o- mais 
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poderoso, com uma visão muito ampla, muito forte e 
muito profunda da realidade nacional, isso me anima 
e conforta, na certeza de que vamos corrigir os de
sencontros, vamos promover o desenvolvimento in
tegrado deste Pais. 

Lamentavelmente, as políticas desenvolvimen
tistas, até agora, foram em grande parte injustas, o 
que nos tem proporcionado grandes dissabores. A 
falta de desenvolvimento no Nordeste, no Centro
Oeste e no Norte é que tem sufocado os grandes 
centros. A minha preocupação é que coloquemos 
ainda um paradeiro nesse processo, levando a infra
estrutura necessária às regiões em desenvolvimen
to, a fim de que amanhã a vida não se tome inviável 
nesses grandes centros. 

O Sr. Gilvam Borges - V. Exª concede-me um 
aparte? 

O SR. IRJS REZENDE -Com muito prazer, Se
nador. 

O Sr. Gilvam Borges - Senador lris Rezende, 
há uma diferença gritante nas relações entre o ho
mem do campo e o homem urbano. Nobre Senador, 
lembro-me de quando, há alguns anos, eu observa
va pela televisão, em cadeia nacional, no extremo 
Norte, V. Ex•. numa grande campanha no Estado de 
Goiás, liderando o mais alto Poder Executivo daque
le Estado, comandando a construção de três ou qua
tro mil casas. V. Ex~ lembra disso, Senador? Hoje V. 
Exª vem à tribuna como homem de uma visão ampla 
dos problemas nacionais e fala com'toda proprieda
de, pois tem conhecimento de causa É um homem 
que merece todo o nosso respeito e a nossa aten
ção pelo que tem feito.~É muito diferente, nobre Se
nador, quando observamos na tribuna desta Casa 
excelentes tribunos, excelentes homens que têm a 
facilidade de manipular palavras, que usam a retóri
ca para fazer pronunciamentos, manifestações que 
comovem a todos nós. V. Exª, além de seus conhe
cimentos teóricos, quando vem a essa tribuna fala 
com a propriedade da experiência Sabemos do gra
ve problema do êxodo rural. É necessário que haja 
infra-estrutura. que haja investimentos para que o 
homem do campo tenha as condições minímas de lá 
permanecer, amenizando o enorme fluxo migratório 
para as grandes capitais do País; nesses grandes 
centros uribanos, acabam morando em palafitas e fa
velas. Quero falar a V. Ex~ não das palafitas, mas 
das cabanas lá do nosso amazonas; essas cabanas 
são muito confortáveis - e o Presidente à Mesa hoje, 
o Senador Emandes Amorim, tem conhecimento dis
so. Gostaria de parãbenizã-lo porque é muito bonito 
ver e ouvir um homem público como V. Ex._ quando 

fala com propriedade, quando fala com sentimento. 
Não é aquele pronunciamento e aquela manifesta
ção da tribuna em que só se faz teorizar. V. Exª está 
de parabéns. E concordo plenamente com os argu
mentos que V. Exª tem feito em suas manifestações. 

O SR. !RIS REZENDE - Senador Gilvam Bor
ges, o aparte de V. Ex• me sensibiliza muito. E as 
palavras tão generosas em relação à minha pessoa 
servirão para que eu continue estudando e me apro
fundando mais na realidade interiorana de nosso 
País, trazendo aqui, quem sabe, subsídios que pos
sam contornar essa situação tão preocupante em 
que vivemos. 

Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, quan
do defendo a necessidade de estrutura, por parte 
do Governo Federal, que proporcione a instalação 
de médias e pequenas indústrias no interior brasi
leiro afora, eu o faço diante de uma realidade que 
vivo no meu Estado. Em Goiás, por exemplo, te
mos o níquel. Goiás é o maior produtor desse mi
neral. Por que não industrializar todo o níquel em 
Goiás? 

Atualmente o concentrado mineral de níquel é 
transportado para São Paulo, encarecendo os cus
tos de produção. Do carbonato de níquel, apenas 
50% são aproveitados para a produção do níquel 
eletrolílico; os 50% restantes são rejeitas. Se hou
vesse industrialização em Goiás, terfamos economia 
em transporte e aumento da receita tributária Além 
do ICMS sobre a matéria-prima, o Estado poderia 
arrecadar o IPI sobre o valor agregado, resultante da 
produção do níquel eletrolítico. 

· -Goiás, hoje, é um respeitado produtor de feSta
to. Por que não industrializar o fosfato e produzir ali 
o nosso fertilizante? Nada impede que seja instalado 
um pólo minero-químico eni Catalão, para o aprovei
tamento da rocha fosfática. Entretanto, a matéria-pri
ma é levada para Cubatão, na Baixada Santista, 
para ser transformada em fertilizante, que retoma 
para ser aplicado no solo goiano. É o passeio do 
fosfato com todos os desperdícios que isso repre
senta Da rocha fosfática levada para Cubatão, ape
nas 35% a 38% correspondem ao fósforo aproveita
do industrialmente. 

Goiás é um dos grandes produtores de nióbio, 
um dos poucos do mundo. Por que não industrializar 
o nióbio em Goiás? Ele. é industrializado em São 
Paulo, a pretexto de se tratar de um produto destina
do quase que totalmente à exportação ou para uso 
na indústria petroquímica. Entretanto, nada impede 
que a transformação do nióbio também se dê em 
Goiás e g_ue apenas o produto final seja transporta-
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dd para outros Estados ou para outros países. Se 
isso ocorrer, teremos expressivo aumen1o de receita 

Por que não instalamos nós mesmos essas in
dústrias? Respondo, Sr. Presidente: é que a legisla
ção brasileira proíbe, impede que os Estados fracos 
se industrializem. 

Portanto, este é o apelo que venho fazer às 
nossas Lideranças: que nessa estruturação de uma 
política industrial, de uma política econéimica, lem
bremo-nos de que o Brasil é um País de 8,5 milhões 
de Km• e de 150 milhões de habitantes, e que qual
quer desvio ou erro poderá redundar em desastres 
irrecuperáveis na vida social de nosso povo. Até por
que eu creio que a descentralização permitirá que 
uma vida social mais segura seja proporcionada 
para a população de São Paulo, do Rio de Janeiro, 
de Belo Horizonte e de outros grandes centros urba
nos. 

O Sr. José Roberto Arruda - Senador !ris Re
zende, V. Exª me concede um aparte? 

O SR. !RIS REZENDE - Com mui1o prazer, Se
nador José Roberto Arruda 

O Sr. José Roberto Arruda - Não queria inter
rompê-lo, mas também não desejo que V. Exª con
clua antes de considerar que, talvez, com a habilida
de que possui, tenha conseguido uma coisa que há 
1 00 anos tentamos e não conseguimos: o Estado de 
São Paulo, coin 2/3 dos seus respeitáveis repre
sentantes, concorda com a tese de que o Brasil pre
cisa ter um desenvolvimento regionar mais equilibra
do. V. Exª, que mostra a postura exemplar do ho
mem do interior brasileiro - diria que o hõmem que 
nasce no interior do Brasil é forte pelas próprias cir
cunstâncias adversas do solo e da natureza -. tem 
mui1o da determinação que faz parte da vida pública 
Neste momen1o,. o homem do interior brasileiro não 
entende por que este País tem desigualdades so
ciais tão grandes. O discurso de V. Exª é exemplar 
ao mostrar que a vida de 20 milhões de habitantes 
de uma megalópole como São Paulo é prejudicial, 
não ao País, mas à própria Cidade de São Paulo, ao 
próprio Estado ·de. São Paulo. O que todos deseja
mos. e V. Ex• coloca muito bem, é que o Brasil te
nha um modelo de desenvolvimento mais equilibra
do, menos injus1o, menos desigual. Não tenho dúvi
das de que isso só irá acontecer se este Senado, 
que é o próprio símbolo do princípio federativo, colo
car como imperativa a mudança de políticas públi
cas. Se este País, depois da re1orrna que estamos 
fazendo. voltar a crescer - como aconteceu na déca
da de 70 - num modelo tão desigual, que privilegie 
as regiões mais ricas e mais densamente povoadas, 

isso será um erro gravíssimo da nossa geração. Es
pero que vozes como a de V. Ex• ecoem por este 
País e que tenhamos políticas públicas de descon
centração. E isso só vai acontecer, como V. Exª co
locou nos seus exemplos, se partirem do Governo 
Federal incentivos çlaros, políticas que priorizem o 
desenvolvimento regional principalmente no Nordes
te, no Norte e no Centro-Oeste brasileiro. Junto-me, 
inteiramente, ao pronunciamento de V. Exª e o con
gratulo pela oportunidade do seu discurso. 

O SR. IRIS REZENDE - Ilustre Senador, quero 
agradecer a V. Ex• pelo rico aparte e pela belíssima 
intervenção que me proporcionou. Sei que V. Ex• é 
um apaixonado pela descentralização do nosso de
senvolvimento e vejo em V. Ex•, já há alguns anos, 
um estadista que surge com potencialidade admirá-

- vel e que naturalmente participará desse movimento 
de mudança de rumos em nosso País. 

Já disse certa vez, e repito aqui, que poucos 
foram os brasileiros que tiveram uma visão realmen
te importante quanto à descentralização do nosso 
desenvolvimento: Getúlio Vargas - quando chamava 
o País para voltar a sua cara para o interior brasilei
ro, criando_ aqui a Fundação Brasil Central, investin
do na região, porque chegou a construir uma enor
me ponte sobre os rios Garças e Araguaia e mon1ou 
em Barra do Garças o escritório da Fundação Brasil 
Central - e Juscelino KubifScliek - quando também 
enfrentava todo aquele poderio do Rio de Janeiro e, 
num momento feliz, histórico, proclamava e executa
va a mudança da construção da Capital Federal 
para o interior. brasileiro, para o Planalto Central. 
Eles realmeniê' estavam prevendo o que seria do 
Rio de Janeiro, o que seria de São Paulo, o que se
ria das megalópoles no futuro. 

Parece-me que esses problemas se antecipa
ram, e nem nós mesmos fomos capazes de aquilatar a 
sua dimensão a cada dia e num futuro mui1o próximo. 
A vida nas grandes cidades vai-5e tomando quase que 
if11Jraticável e insuportável. Hoje, vivemos em cidades 
e em Estados praticamente perdidos diante de gover
nos bem intencionados, fortes, mas que se 1omam pe
quenos diante de tantos problemas. 

~ necessário que este País realmente acorde
ainda hã tempo - para as necessidades de uma mu
dança de COf11JCrlarnento político e administrativo. 

O Sr. José Agripino - Permite-me V. Ex• um 
apa~? -

O SR. IRIS REZENDE- Concedo o aparte a V. 
Ex• com mui1o prazer. 

O Sr. José Agripino - Senador !ris Rezende, 
eu queria associar-me às palavras de V. Exª. Vejo 
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que, naturalmente, V. Exª fala pelo Centro-Oeste 
dentro da mesma tese sobre a qual eu me manifes
tei aqui nesta Casa há alguns meses. Do ponto de 
vista da política econõmica, o Governo do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso é brilhante, probo, 
bem intencionado e tem pago um preço mLito alto 
pela estabilidade da nossa economia. É preciso que 
se faça uma reflexão sobre o custo da estabilidade 
da economia e da queda da inflação. Quanto nos 
está custando a quebra dos bancos Económico, Na
cional, Mercantil de Pernambuco e a situação de difi
culdade do Banco do Brasil? Quantos bilhões de 
reais estão custado à economia nacional esses pro
blemas? A dívida interna no último semestre de 
1995 cresceu a uma média de US$200 bilhões por 
dia útil. No último mês de fevereiro, já cresceu a 
uma razão de US$350 milhões por dia útil, fruto do 
crescimento da dívida interna Isso está levando o 
Governo a aaministrar um dia-a-dia de muita dificul
dade com o risco de o planejamento se perder nas 
dificuldades da administração financeira do Tesouro 
Nacional. Um grupo de Senadores do Nordeste, na 
sexta-feira passada, teve um encontro infonnal com 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso no Palácio 
da Alvorada, no qual conversaram exatamente sobre 
o planejamento nacional, a visão do Brasil sob o 
ponto de vista de regiões, os seus desequilibrios e a 
necessidade de adoção de uma política de retomada 
de crescimento harmõnico para evitar o problema a 
que V. Exª se refere: o problema social que hoje 
existe nas megalópoles, o abandono do campo, das 
pequenas cidades. E uma sugestão foi colocada, e 
creio que é, pelo menos para o momento, a grande 
sugestão possível. Não vamos raciocinar em invesfi
mentos públicos para grandes obras ou grandes fei
tos porque o. orçamento da União não dispõe de so
bras para isso, mal dispõe para a administração da 
dívida interna Mas o Brasil, dentro da economia glo
bal, está recebendo investimentos privados, nacio
nais e internacionais, de expressão, e isso é possí
vel identificar nas leituras dos jamais. As mutinacio
nais estão investindo pesado no Brasil com capital 
de risco. Por que, então, com o mesmo brilhantismo 
com que Fernando Henrique Cardoso e sua eqt.ipe 
económica conduzem o Brasil no momento, não se 
retoma o planejamento nacional dentro de uma polí
tica regional de investimentos? As regiões dos Esta
dos seriam mapeadas com as suas oportunidades 
reais, viáveis, com a identificação dos trunfos da 
economia de Goiás, do Mato Grosso, do Rio Grande 
do Norte, da Paraiba, do Amazonas e investimentos 
públicos e privados capitaneados, por exemplo, pelo 

BNDES. Esse órgão tem alcance internacional, ca-
. paz de armar a engenharia financeira captando re

cursos privados e alavancando com recursos pró
prios investimentos privados, viáveis competitivos a 
partir, repito, de vocações naturais que cada um dos 
Estados tem - Goiás os tem de sobra -, desde que 
os recursos sejam explicitados, que eles sejam ex
postos, como são expostos por gravidade os trunfos 
da economia do Paraná, de Santa Catarina, do Rio 
Grande do Sul, de Minas Gerais do Rio de Janeiro e 
de São Paulo. Esses Estados estão recebendo sim, 
neste momento, os investimentos privados interna
cionais que estão che!jando, produto da estabilidade 
da economia do País. Creio que esta é uma bandei
ra que juntos poderíamos defender: o Centro-Oeste, 
o Norte e o Nordeste. Sem pedir favor nem esmola, 
pedir um mapeamento e um planejamento racional, 
que ofereça oportunidades e vocações, exigindo me
canismos indutores e facilitadores por parte da 
União, para que esse capital privado, seja nacional 
ou internacional, venha transformar potencialidades 
locais em instrumentos efetivos, formadores da ri
queza nacional. Quero felicitar o pronunciamento de 
V. Exª, homem moderado e acreditado nesta Casa, 
que soma com a sua voz a preocupação que é de 
muitos que integram o Se_nado da República 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim} - Se
nador !ris Rezende, apesar do belíssimo discurso de 
V. Exª, o seu tempo já se encontra esgotado. Por 
isso solicilaria que V. Ex• encerrasse seu pronuncia
mento. 

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado pala 
observação, Sr. Presidente. 

Meu querido Senador José Agripino, digno rep
resentante do Nordeste, do Rio Grande do Norte, 
pessoa que aprendi a admirar como homem público 
na chefia do Governo do seu Estado já por duas ve
zes, como parlamentar na Câmara Federal e hoje 
dignificando o Senado, estou certo de que o meu 
discurso, nesta tarde, valeu pelos apartes que rece
bi, principalmente o de V. Ex". Quero que seu aparte 
faça parte do meu discurso. Posteriormente, farei 
com que cópias deste pronunciamento, integrado_ 
paios apartes recebidos, cheguem às mãos do Pre
sidente da Replillica e das autoridades da área eco
nómica 

Concluindo, Sr. Presidente, dando seqüência 
ao meu pronunciamento, devo dizer que, no próximo 
mês de junho, será realizada em lstarmul, na Tur
qLia, a 11 Conferência das Nações Unidas sobre os 
Assentamentos Humanos, mais conhecida como 
Habitat 11. Trata-se de um assunto que venho acom-



00530 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

panhando com muito interesse, inclusive com minha 
contribuição pessoal nos encontros preparatórios. 

Credito à minha paixão por construção de ca
sas - uma veoc que desde a minha administração na 
Prefeitura de Goiãnia e, posterionnerite, no Governo 
Estadual realizei mutirões para a construção de ca
sas pcpulares - a honra de receber esse convite 
para participar de duas reuniões em São Paulo. 

Lá tive a preocupação de dizer que não adianta 
simplesmente construir casas, se não buscarmos 
paralelamente a origem da procura pelas megalópo
les, a causa do deslocamento de milhões de pes
soas do campo e das pequenas cidades para as 
grandes. _ . 

Em Istambul, o Brasil estará ao lado de outros 
185 países, que, ao final do encontro, serão signatá
rios do Plano de Ação Global, também chamado 
Agenda Habitat, comprometendo-se a colocar as 
questões urbanas num lugar prioritário nos seus pro
gramas de desenvolvimento. Em entrevista à revista 
lstoé, Marlene Fernandes, Assessora do IBAM - Ins
tituto Brasileiro de Administração Municipal -, reitera 
a importância da questão urbana e aponta novo ca
minho para a solução dos problemas. Hoje é con
senso que o Estado sozinho não dá conta de tudo. 
Segundo ela, as palavras de ordem são participa
ção, descentralização e democratização. 

Entendi isso há trinta anos, quando, como pre
feito, convoquei o povo para ajudar a prefeitura a 
construir casas. Há quatorze anos, qúando Governa
dor pe.la primeira ve;c, convoquei o povo para cons
truir vilas, em mutirão, em todas as cidades de 
Goiás. É preciso que o Brasil, como um todo, enten
da que dentro da nossa realidade não vamos resol
ver os problemas sem a participação de todos os 
segmentos sociais. · 

A realidade nos leva a crer que as instituições 
oficiais brasileiras ainda não despertaram para o 
problema que se avizinha. Procura-se resolver os 
problemas dos grandes centros urbanos e não se 
ataca as verdadeiras causas desses problemas. An
tes de tudo, é preciso estancar o crescimento desor
denado provocado pelas correntes migratórias. Esta
mos a dois meses da Conferência de Istambul e pre
cisamos mostrar que temos, de fato, uma pclítica 
consistente para o desenvolvimento urbano. Não po
demos nos deixar levar pelo equívoco de pensar que 
a solução dos problemas urbanos não passa pelo 
meio rural. 

O Habitat 11 é um evento de extrema impcrtán
cia, pcis chama a atenção para problema comum a 
todos os países, especialmente aqueles em desen-

volvimento. Ou adotamos programas de descentrali
zação, com a interiorização do desenvolvimento, ou · 
vamos viver a barbárie nos próximos anos. 
· Encerrando, Sr. Presidente, agradecemos a 

participação dos ilustres Senadores que nos apar
tearam. 

Prometemos voltar a esta tribuna para avaliar 
com mais profundidade problemas vividos nos cen
tros urbanos de Goiás, principalmente no entorno de 
Brasília. 

Focalizamos o problema do entorno pratica-· 
mente en passant, mas vamos fazê-lo com mais 
profundidade quando aqui, em companhia do ilustre 
Senador José Roberto Arruda, estivermos apresen
tando o projeto que tem como objetivo buscar solu
ções para os problemas vividos no entorno de Brasí
lia 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. /ris Rezende, 
o Sr. J(iio Campos, 2ft Vlce-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Emandes Amorim, 4B Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José !Roberto 
Arruda 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.): Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, acabo 
de ouvir o pronunciamento impcrtantíssimo do Sena
dor lris Rezende, que clama per um desenvolvimen
to regional mais equilibrado, menos desigual. 

HoJe, 27 de. março, é aniversário de Ceilãndia, 
a maior cidade-satélite do Distrito Feâeral, que já 
tem mais 400 mil habitantes. 

A hiS1ória de Ceilàndia é muito interessante. Na 
verdade, o nome Ceilãndia vem da sigla CEI - Co
missão de Erradicação de Invasões. Essa foi talvez 
a primeira grande experiência brasileira no serrtido 
de tirar pessoas que viviam, indignamente, em fave
las e colocá-las numa cidade planejada, para vive
rem com mais dignidade. Nos anos· 70, nasceu Cei
lãndia com a pcpulação inicial de 80 mil habitantes. 
A cidade tem muito o que comemorar nos seus 25 
anos de idade: o seu grande crescimento pcpulacio
nal, o seu relativo crescimen1o econõmico, a busca 
de certa independência da Capital da República No 
entan1o, Ceilãndia também tem inúmeros problemas. 
Além do crescimento pcpulacional extremamente 
grande, Ceilàndia não tem ainda alividade econõmi
Ca própria, que gere empregos e proporcione a qua
lidade de .vida que aquelas !arnilias que a formaram 
nos anos 70 merecem. Ceilãndia é constituída· prin-
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cipalmente por pioneiros. Pioneiros que vieram das 
mais diversas regiões do País para conslruir Brasí
lia. Pioneiros que acreditaram no sonho de Juscelino 
de interiorizar o desenvolvimento nacional. 

É importente lembrar ao País e a Brasília que 
os carpinteiros, os serventes e todos esses brasilei
ros que construíram o Congresso Nacional, que 
construíram os belos palácios da Capital,' que cons
truíram os ministérios, que construíram as residên
cias de Deputados e Senadores, que construíram as 
embaixadas, enfim, que todos esses brasileiros hu
mildes e corajosos, que construíram a mais bela ca
pital contemporânea, vivem em Ceílãndia. A qualida
de de vida de muitos deles está muito aquém da que 
merecem, inclusive, por terem ajudado a mudar o 
mapa demográfico brasileiro e a fazer com que a 
nossa geração partisse para a conquista do nosso 
próprio território. 

Ceilãndia é o exemplo vivo do discurso do Se
nador lris Rezende, que acabamos de ouvir. Se não 
tivermos uma política de desenvolvimento regional 
mais equilibrada, que incentive as vocações econõ
micas próprias de cada uma dessas microrregiões, 
cidades como Ceilãndia vão seguir o exemplo das 
baixadas fluminenses das grandes megalópoles bra
sileiras. É preciso, para preservar o Plano Piloto na 
sua concepção de capital, para que Brasma cumpra 
a sua missão de indutora do desenvolvimento eco
nõmico no Centro-Oeste brasileiro; que essas cida
des que já existem hoje tenham incentivos, tenham 
possibilidade de crescimento econõmico e de gera
ção de empregos, tenham uma política de deserrvol
vimento econõmico que. gere a possibilidade de que 
o Centro-Oeste brasileiro se desenvolva com justiça 
social. 

Ao registrar desta tribuna os 25 anos de Cei
lãndia, desejo abraçar cada um dos ceilandenses, 
cada uma daquelas tammas que vivem em Ceilândia 
e cumprimentá-las com respeito, porque sei da im
portância de .Cei lãndia na construção de Brasília. 

Desejo fazer deste aniversário uma lembrança 
ao País de que temos que trabalhar por um modelo 
de desenvolvimento econômico mais eqtilibrado, 
que faça com que indústrias de bens de consumo, 
que pequenas e médias empresas possam estabele
cer-se nas cidades satélites e na região do entorno 
do Distrito Federal, para que, aí sim, Brasília cum
pra, de um lado, sua missão de cidade-capital, e, de 
outro, induza efetivamente o deserrvolvimento eco
nõmico do Centro-Oeste brasileiro. O Centro-Oeste 
que tem solo fértil, água abundante, baixfssima den
sidade demográfica, estradas prontas e alta produti-

· vidade agrícola, depois que a Embrapa dominou a 
tecnologia do Cerrado, ainda não te(!l os incentivos 
de uma política de desenvolvimento desconcentra
dera. 

Sabem V. Ex"s que, sem este vetor de descon
centração do deserrvolvimento, as cidades do Cen
tro-Oeste brasileiro ·transformam-se, cada vez mais, 
em cidades-dormitórios, sem uma vocação econômi
ca definida e sem possibilidades de induzir um de
serrvolvimento econômico mais equilibrado. 

O melhor presente que se pode dar a uma ci
dade como Ceilãndia, que completa 25 anos de ida
de, é o Senado Federal discutir, como está fazendo 
na tarde de hoje, propostas concretas de deserrvolvi
mento regional. O Senado da República é o símbolo 
maior do princípio federativo. Não é possível que 
este País volte a ter um modelo de desenvolvimento 
tão concentrador e injusto quanto foi o dos anos 70. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O Sr. Gilberto Miranda - Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Mi
randa, para unna comunicação inadiável, pelo prazo 
de 5 minutos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. 
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dois requeri
mentos de autoria do Senador Osmar Dias foram 
aprovados hoje na reunião da Comissão de AsslJ1-
tos Econômicos. 

Passo a ler o primeiro requerimento: 

"Requeiro, nos termos do art 73 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a 
criação, no âmbito da Comissão de Assun
tos Econõmicos, de um grupo de trabalho 
temporário, destinado a avaliar, in loco, jun
tamente com o interventor daquela institti
ção, a situação contábil, financeira, bem 
como dos empréstimos do Banco do Estado 
de São Paulo S.A., devendo, até que sejam 
apresentadas suas conclusões, sobrestar-se 
a apreciação do OFS n" 14, de 1996." 

O segundo requerimento aprovado pede ao 
Tribunal de Contas da União que faça uma avalia
ção ao acordo entre o T escuro Nacional e o Gover
no do Estado de São Paulo com relação ao Banes
pa. 

Sr. Presidente, do grupo de trabalho farão par
te os Senadores Gilberto Miranda, coordenador; Pe
dro Piva, Osnnar Dias, Roberto Requião e Eduardo 
Suplicy. EI,J quero corrvidar, para acompanhar os Ira-
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balhos, apesar de não fazer parte da Comissão, o 
Senador Romeu Tuma. A primeira reunião está mar
cada e acontecerá no Banespa, segunda-feira, dia 
1Q de abril - não é mentira-, às 15 horas, no 69- an
dar, com o Dr. Antônio Carlos, presidente-intervenlor 
no momenlo. 

Eu pediria que todos os Senadores do grupo 
comparecessem para que pudéssemos fazer uma 
avaliação rápida, apreciar a matéria na Comissão de 
Assuntos Económicos, e posteriormente no plenário 
do Senado. 

Muilo obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. GilberiD Mi
randa, o Sr. Emandes Amorim, 4"- Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra ao Senador Laura Campos. (Pausa) 

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva 
(Pausa) 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Tem V. 
EJ<O. a palavra por 5 mi nulos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na última sexta-feira, na cidade de Parlo Ale
gre, em solenidade realizada pela Câmara de Verea
dores, foi concedido o título de Cidadão Emérito ao 
sociólogo André Forster, presidente regional do 
PMDB. 

Trago aqui, também em nome do Senador Pe
dro Simon, o registro desse fato, não só por causa 
da honra que significa a recepção do título, não só 
pelo falo de ele ser presidente regional do meu Par
tido, mas principalmente por causa do pronuncia
mento feito pelo homenageado por ocasião daquela 
solenidade-

Seguramente, o sociólogo André Forster mere
ceu o título. Os aplausos recebidos foram o reconhe
cimento da sua retidão, da linearidade de seu com
portamenlo político, pelo que fez não só por um de
tenninado partido, mas principalmente pela demo
cracia como instituição. 

Essa foi a homenagem de Parlo Alegre através 
da Câmara de Vereadores. Talvez o mais importante 
para a história do pensarnenlo politico foi a forma 
como Forster se expressou e por ocasião daquela 
solenidade. Com uma discreta eloqQência, com uma 
tranqüila firmeza, como um dos depositários da his
tória recente da esquerda em nosso Pafs, desde a 
saga das universidades, da resistência à ditadura, 

da recusa institucional dos partidos no período da 
institucionalização do MDB e da Arena, até o parlo
do de amadurecimento, em que ingressou na As
sembléia Legislativa, no gabinete do então Deputa
do Pedro Simon, até a sua participação institucional 
como político militante, como vereador eleito e, 
atualmente, como presidente regional de um Partido. 

Ao invés de esbravejar inconseqüentemente 
contra tudo e contra todos, Forster aceita com humil
dade e auloerítica a necessidade de uma mudança 
no olhar sobre o passado. Ao invés de uma nostal
gia fácil sobre o heroismo e ao invés de tentar uma 
falsa condescendência com os erros cometidos pe
los setpres de esquerda no Brasil, lança um olhar 
sereno, maduro, rigorosamente crítico, mas consis
tente, sobre esse passado recente. 

Esse pronunciamento tão importante iniciou-se 
assim: 

"Sou da geração dos que entraram na 
Universidade em 1964, já em confronlo com 
o regime militar, em curso de Sociologia e 
rodeado por uma vasta bibliografia marxista 

Nos misturamos com aqueles, que 
desde antes acalentavam o sonho do Brasil 
independente, nacionalista, anti-imperialista, 
da aliança operário/estudantiVcamponesa, 
das greves políticas, de protesto, do dilema 
crucial reforma ou revolução. • 

Sr. Presidente, em função do que o texlo con
tém, peço a sua transcrição nos anais, para que 
possamos fazer o registro nacionalmente das pala
vras tão importantes de um homem que teve um pa
pel tão significativo num momenlo tão crucial da vida 
brasileira, quando presidiu o IEPES - Instituto de Es
tudos Políticos, Econômicos e Sociais - no Rio Gran
de do Su, trabalhando no gabinete do então Depu
tado Pedro Simon, na Assembléia Legislativa. 

Era esse o registro que gostaria de fazer do ti
tulo concedido a André Forster, do pronunciamenlo 
notável que fez, do mérito desse cidadão, desse so
ciólogo, desse ativista político, desse homem de es
querda de fonmação marxista, mas que fez talvez 
uma das análises mais sérias, mais contundentes e 
mais severas sobre o comportamenlo da esquerda 
em nosso País, na história recente, sobretudo sem 
abandonar a esperança e a crença nos valores que 
motivaram toda aquela luta 

De modo, Sr. Presidente, que peço a transcri
ção deste pronunciamento, que passo à Secretaria 
da Mesa neste instante. 
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o SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - V. Exª Duas déCadas de autoritarismo para se reela-
será atendido, na forma regi mental. borar a compreensão da sociedade brasileira. E 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSÉ F004ÇA EM SEU PRONUNCIA
MENTO 

Sou da geração dos que entraram na Universi
dade em 1964, já em confronto com o regime militar, 
em curso de Sociologia e rodeado por uma vasta 
bibliografia marxista 

Nos misturamos com aqueles, que desde antes 
acalentavam o sonho do Brasil independente, nacio
nalista, anti-imperialista, da aliança operário/estu
dantiVcamponesa. das greves políticas, de protesto, 
do dilema crucial reforma ou revolução. 

O golpe de 1964 desfez em poucos dias este 
heróico projeto que se acompanhava de uma impe
tuosa vontade; se impôs rapidamente, solapando o 
que parecia antes tão próximo, a tomada do poder 
pelas forças progressistas e populares. 

O movimento militar deixou a nú que as cha
madas forças populares inexistiam, ou existiam de 
forma muito acanhada, e mais na vontade das van
guardas do que da real idade. 

Alguém já disse - Arnaldo Jabor - que a for
mulação ideológica que animava este processo, ti
nha como referência não a realidade, mas uma fic
ção, construída de pressupostos falsos, que alirilen-. 
taram uma profunda e apaixonada ilusão. A luta foi 
por uma fantasia, com saldo de custos humanos ele
vados. 

Mas a nossa realidade já foi outra. Nos soma
mos a inconformidade do sonho desfeito e a uma 
grande capacidade de resistir, de enfrentar, de ex
por-se. 

Novas interpretações, novas teorias explicati
vas, com velhos paradigmas, com avaliação superfi
cial dos erros, proporcionaram a descoberta de ou
tros caminhos nestavontade de derrotar a face auto
ritária do capitalismo internacional que tomava conta 
do Estado brasileiro. 

Alguns buscaram caminhos de luta fora das 
instituições, a luta armada, e de acordo com a matriz 
teórica, uns acreditando nos operários, outros nos 
camponeses, pois ambos tinham uma natureza re

-volucionária, já que se cumpriam as condições obje
tivas e slbjetivas da revolução. 

Nada disso deu certo s tudo isso teve um cus
to. Foi heróico, tanto quanto inócuo aos fins perse
guidos. Mas, se diz, valeu a experiência; se não a 
houvessem tentado como saber se ela e5tava esgo
tada? Saudável ingenuidade. Quem sabe. 

quando isso já está quase feito, com novos parâme
tros, alguns ainda em cima e de novo com velhos 
paradigmas, ocorre então outra mudança fantástica 
em todo o sistema global, que quebra um dos alicer
ces do pensamento~ de esquerda, pela degeneração 
dos países socialistas e na liquidação dos seus esta
dos. ESte relato é superficial. 

Quero salientar que aqui nesta Casa, onde es
tive durante quatro anos, se deu e se iniciou um dos 
meus mais importantes aprendizados pol~icos. 

Fui aprendendo, aqui, muitas coisas das quais 
muito pouco sabia Das coisas óbvias, do dia-a-dia: 
que o cotidiano existe, que a realidade faz parte 
dele. Comecei a entender como além da imagina
ção, das intenções, dos ideais, da ideologia simplifi
cada, existia uma realidade que era mais complexa, 
mais diversificada que barrava o voluntarismo. Co
mecei a aprender que esta realidade tinha um ritmo 
próprio, bastante diferente de um certo maniqueísmo 
intelectual que a priori estereotipa o bem e o mal 
numa sociedade de classes e que confundia ainda 
mais quando determinava identificações imediatas 
com o regime autoritário. Não havia pois outras cate
gorias: os que faziam o bem e os que faziam o mal. 

Em nome desta dicotomia simplista, ainda que 
se tenha permitido acertos, muitos erros foram co-
metidos. · 

Durante muito tempo, nós incorporamos pre
ceitos teóricos, sem nenhuma mediação objetiva 
eom a nossa realidade, com uma quase completa 
desconsideração com a cultura de origem destes 
preceitos e com a nossa própria cultura. Despreza
mos que cada cuitura tem sua linguagem, e que ou
tras linguagens permitem outras significações (le<r 
nardo Boff). 

A desatenção e o descuido pelaS condições 
peculiares de cada povo, de cada momento, de cada 
circunstancia histórica, levaram em muitos casos 
apressamento do tei!1Xl. com conseqüências desas
trosas para as ilusões. 

Os tempos recentes nos oferecem elementos 
sólidos de uma necessária reflexão crítica 

A primeira que me ocorre é a de que não exisie 
verdade onde ela deva ser produto da imposição. 
Não pode ser impositiva nem pela força, nem pela 
coerção, nem por processos inquisitórios. 

Por isso, do meu ponto de vista. o primeiro que 
tem a ser feito é pôr em cheque as verdades, aque
las que apontaram caminhos que resultaram em 
nada, que nos permitem apenas dizer que foram li-
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ções de tempo. Usaram e abusaram da razão. E a 
razão estava errada 

Razões e verdades intolerantes, de conceitos his
tóricos que fizeram milhares de tutela:los e engana:los. 

A proposta socialista foi o mais recente engano 
deste tipo de verdade, ao propor rupturas mágicas 
com o capitalismo e a implantação também mágica 
de uma nova sociedade. Permitiu a tantos quantos a 
assumissem, considerarrHle vetares da nova ordem 
suposta, submetendo a este propósito a ética das 
relações humanas, sociais e individuais. Foi assim 
na União Soviética e também outros países que ten
taram materializar este caminho, como foi em tantos 
outros pafses onde apenas supunham próximos das 
condições da sua materialização. 

Nos primeiros, tanto quanto nas formações ca
pitalistas passaram a obedecer a autoridade e nao a 
verdade, porque lá, corno aqui, vale o dizer de Hob
bes de que a autoridade, não a verdade, fazem as 
leis, e em ambos as formações eoonõmicas e políti
cas, acabou a justiça seqüestrada pelas leis. 

Homens e mulheres sacrificados em nome de 
uma suposta sociedade perfeita. Perdeu-se até a 
noção dos limites da condição humana: como seres 
imperfeitos poderiam constnir uma sociedade per
feita de justiça e de igualdades? 

À luz dos acontecimentos recentes é possível 
dizer-se que quanto mais definidos os paradigmas 
da sociedade desejada, quanto mais elaborados o 
sentido e a finalidade da ação necessária e quanlo 
mais a nossa prática estiver próxima desta intenção, 
estará se andando mais próximo do equívoco. Por
que desta maneira, e ·assim foi, a verdade é um 
dado absoluto que leva a atitudes rígidas, comporta-· 
mentes autoritários e julgamentos presunçosos. 

A verdade, ao contrário, deve ser objeto de 
uma constante. 

Não estamos advogando aqui a negação do 
socialismo e do seu valor na história O que recusa
mos é caráter absolutista que lhe deu a máscara e 
acabou virando· sua própria face. T ante até onde ele 
estava sonhani:lo com pesadelos, como ali onde era 
um sonho, apesar de tudo. 

Foi o socialismo no pensamento da esquerda e 
pela ação dela que fustigou o capitalismo na sua in- . 
capacidade de gerar um homem solidário, uma so
ciedade emancipada, urna vida com dignidade. Foi o 
socialismo que revelou a injustiça social em toda sua 
dimensão repassada para nova ordem após as Re
voluções Industrial e Francesa 

No final deste século, que precisa ser revisto e 
revislo, nada nos autoriza entretanto, concluirmos 

pela tragédia da desesperança. Ao contrário, de tan
ta crise, de tanta incerteza, remanesce um eterno 
sentido da vida e de verdades possíveis, e com ele 
um novo espetáculo de esperança que permitirá aos 
homens atravessar o próximo milênio. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra, por 5 minutos, ao Senador Pedro Si
mon, para fazer uma comunicação urgente e inadiá
vel. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma 
comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, quero tra
zer a minha solidariedade ao pronunciamenlo do Se
nador José Fogaça. 

O Senador José Fogaça traz a esta Casa um 
dos discursos mais brilhantes e emocionantes a que 
assisti nos últimos tempos, que aconselho aos Srs. 
Senadores que leiam. Trata-se do pronunciamento 
que André Forster, Presidente do PMDB do Rio 
Grande do Sul, fez na Câmara de Vereadores de 
Porlo Alegre, quando todos os partidos, do PC do B 
e do PT aos partidos de direita. votaram por unani
midade e fizeram questão de ir à tribuna fazer, cada 
um, a sua homenagem pessoal a André Forster. 

Ele fez uma análise da situação brasileira e da 
situação mundial; formulou algumas interrogações 
que, afinal de contas, devemos nos perguntar; anali
sou, ainda. a época do Império Romano; leu alguns 
pronunciamentos de dois mil e tanlos anos atrás, e· 
parece que foram feilos orrtem. 

Lá pelas tantas, o imperador romano dizia: "Te
nho mado, quando terminar essa escravatura e o 
homem deixar de ser escravo, que não venha um re
gime onde o cidadão, em mesmo não sendo escra
vo, viva pior que os escravos estão vivendo hoje." 

Ele também faz uma análise sobre a luta do 
homem em busCa daquilo que se chama paz social 
e as dificuldades de chegarmos lá. 

Quero trazer meu abraço ao prezado Senador 
José Fogaça pela feliz idéia e iniciativa de transcre
ver, nos Anais da Casa, o discurso de André Forster, 
que para nós do PMDB, quando completamos trinta 
anos, e para todos os partidos seria importante ler. 
Sociólogo que se dedicou de corpo e alma à vida 
política, foi vereador, Presidente da Câmara de Ve
readores de Porto Alegre, porém foi um cientista pó
lítico mais preocupado com a organização da vida 
política do que com a sua vida pessoal. Como disse 
o ilustre Senador José Fogaça, ele criou o Instituto 
de Estudos Políticos Econõmicos e Sociais - IEPES, 
no Rio Grande do Sul, numa época que até então, 
Sr. Presidente, partido político no Brasil sempre foi 
partido de véspera de eleição. Tirando o Partido Co-
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munista, que era clandestino, desde o tempo do Im
pério, passando pela República Velha e a República 
Nova, a tradição de um partido político era fazer 
convenção para escolher candidato. Após isso, pas
sava a atividade do partido. 

O Instituto de Formação Política reunia uma 
equipe de pessoas que passava a pensar o partido. 
Na hora das candidaturas a prefeito, reuniam-se to
dos os candidatos do partido com uma equipe de 
técnicos para fazer o programa de uma prefeitura de 
oposição ao MDB. Na hora de debater-5e o progra
ma de idéias do Partido, foi lá em Porto Alegre, no 
IEPES, que se fez a primeira carta de um partido po
lítico que se chamou "A Carta de Porto Alegre - a re
sistência ao regime militar", quando pela primeira 
vez falou-se em constituinte, em anistia, em eleições 
direitas. -

André Forster merece a louvação que teve da 
Câmara de Vereadores. Por longo tempo Presidente 
da Câmara de Vereadores do Rio Grande do Sul, 
merece que o Brasil, por meio do Senado, tome co
nhecimento do seu pensamento. Tenho dito segui
damente, lá no Rio Grande do Sul, como seria bom 
se no Brasil, nos âmbitos estadual e nacional, tivés
semos muitos André Forster presidindo vários parti
dos. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

Concedo a palavra ao Senador Roberto Re
quião, por cinco minutos, para comunicação inadiá-
vel. • 

O SR. ROBERTO REQUJÃO (PMDB-PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, telefonemas do Paraná cobram-me 
uma análise do depoimento do Sr. Cláudio Mauch e 
dos outros dois diretores do Banco Central na Co
missão de Economia, depoimento do qual participei. 

Sr. Presidente, minha impressão inicial é a de 
que é facilmente explicável a transferência continua
da de diretores do Banco Central para a banca pri
vada, pois o Banco Central não fiscaliza bancos e 
banqueiros. Suas diretorias, ao longo do tempo, 
exerceram o papel de corretora de bons negócios 
para banqueiros quebrados por incompetência ou 
corrupção. · 

O depoimento dos diretores do Banco Central 
foi omisso e tentou apenas resguardar as responsa
bilidades das autoridades que deram as ordens para 
que os bancos privados fossem protegidos. Não 
consegui acreditar, apesar da insistência dos direto
res do Banco Central, que o corpo de funcionários, 
os fiscais do Banco Central, que são qLinhentos, 

não tenham constatado os desvios e irregulari
dades, ao longo de dez anos, no caso do Banco 
Nacional, por exemplo. Sem dúvida, as irregula
ridades foram constatadas e abafadas pelas su
cessivas diretorias. 

O argumento da quebra em dominó do siste
ma financeiro, pará explicar o Proer, não resiste à 
menor análise. Em passado recente, o Comind, que 
tinha o porte do Banco Nacional, foi liquidado, o 
mesmo acontecendo com o Sul Brasileiro, o Auxiliar 
e o Cidade de São Paulo, todos liquidados, e ne
nhum efeito dominó, o efeito mais sério no sistema 
financeiro nacional, ocorreu. 

O Nacional tinha o seu patrimônio líquido nega
tivo há muito tempo: No entanto, o Banco Central 
aceitava a maquiagem do balanço, com a incorpora
ção do balanço da seguradora do Banco Nacional, 
balanço esse audítado por empresas ditas privadas 
e independentes e nunca verificados pelo Banco 
Central. 

Se o balanço do Banco Nacional era negativo 
no que se referia ao patrimônio líquido, o mínimo 
que se poderia esperar de uma diretoria decente do 
Banco Central seria voltar-5e para auditar, com cui
dado, o balanço da seguradora que desequilibrava 
.esse patrimônio líquido negativo para um patrimõnio 
líquido positivo. 

O dinheiro do Proer surge para cobrir o furo 
dos banqueiros. Não aceitamos a tese insistente de 
que o Proer foi criado para proteger correntistas. T ai 
dinheiro é destinado à proteção dos banqueiros, dos 
malandros, que, certamente, hã muito tempo, já des
viaram o dinheiro para os paraísos fiscais, por meio 
dos diversos artificies que o sistema financeiro de 
mercado no mundo permite hoje. 

O Sr. Cláudio Mauch termina o seu depoimento 
dizendo que hoje taria tudo de novo. Sr. Presidente, 
não tenho dúvida alguma de que ele faria tudo de 
novo, porque ele continua impune pela sua omissão, 
pelo seu dolo, pela sua culpa ou pela sua irrespon
sabilidade. Essa impunidade abre a perspectiva de o 
Banco Central e os sucessivos Governos da Repú
blica continuarem agindo como guardiães do siste
ma financeiro privado e corrompido. · 

Se o sistema financeiro é tão importante, atin
gindo o foro de sistema que implica a segurança na
cional não deveria. ser privado. No mínimo, deveria 
ser um sistema estatizado, porque, aí sim, o Estado, 
a Nação, teria que responder por todos os seus pre
juízos a qualquer momento. 

Não tenho dúvida de que o Sr. Mauch faria 
tudo de novo. Afinal, os corruptos estão soltos, e a 
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CPI foi derrubada de forma absurda no Plenário do 
Senado da República 

A única solução, Sr. Presidente, para resolver
mos de uma vez por todas os problemas do sistema 
financeiro brasileiro é o restabelecimento de~ uma 
CPI. A acareação dos responsáveis pelos furos no 
Banco Central e na banca privada, o aprofundamen
to das investigações, cadeia para os' omissos e os 
ladrões, e uma mudança orientada em parceria com 
o Senado e o Governo Federal, se isso ainda for 
possível, profunda, que viabilize a transparência e a 
fiscalização da sociedade sobre as operações do 
Banco Central e o controle que ele faz sobre a ban
ca pública e a privada 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce

do a palavra à nobre Senadora Marina Silva · 
V. Exª dispõe por 50 minutos. 
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 

permissão para falar sentada 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Permis

são concedida, de acordo com o Regimento. 
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, quero fazer um 
registro de uma matéria de capa que saiu na revista 
lstoÉ desta semana, intitulada "Amazônia, a con- ~ 
quiSia branca•. 

"0 sucesso de programas que estão 
melhorando a vida de 16 milhões de habi
tantes da reg ião, sem devastar o meio am
biente". 

Também na matéria de capa, há uma chamada 
com o Governador Amazonino Mendes, onde diz o 
seguinte: 

"Amazonino Mendes, Governador do 
Amazonas: virei um verde radical". 

Sr. Presidente, antes de comentar a matéria, 
que é interessante do ponto de vista das informaçõ
es que traz sõbre algumas experiências que estão 
sendo desenvolvidas na Amazônia, com o interesse 
e o desejo de desenvolver aquela Região, talvez 
embalando o sonho de compatibilizar três coisas 
que para mim são fundamentais: primeiro; o cresci
mento econômico. A nossa Região depende de mais 
de 90%, em alguns Estados, de repasse da União. 
Segundo; promover a justiça social, incluindo milhõ
es de brasileiros que estão à margem desse pr~ 
so. Terceiro; o desafio de todos nós, que é compati
bilizar tudo isso com a preservação do meio ambiente. 

A matéria relata algumas experiências no cam
po do turismo ecológico, experiências que estão 
sendo atribuídas ao Governo do Estado Amazonas, 
como a questão de plantar nas várzeas. Todos sa
bemos que as várzeas dos rios da Amazônia são 
muito férteis, pofttl!é elas vão sedimentando a ala

. gação, enchente após enchente, criando uma cama
da muito forte de humus que deixa essas margens 
bastante propícias para o cultivo, principalmente de 
lavouras brancas. 

Sr. Presidente, durante alguns anos, um grupo 
de pessoas começou a questionar a visão de desenvol
vimento que se queria transplantar para a Amazônia 

Digo questionar, porque, durante muito tempo, 
a Amazônia foi vista com um olhar de quem percebe 
o estranho. Há uma frase do Caetano Veloso que 
diz: "Narciso acha feio o que não é espelho". Duran
te muto tempo, o Brasil, por não se sentir espelhado 
na Amazônia, tentou transformá-la; talvez a conside
rassem feia. Nesse sentido, começaram a fazer mo
dificações, que, no meu ponto de vista, foram bas
tante equivocadas. 

Um grupo de pessoas, tendo como principal lí
der o seringueiro Chico Mendes - que foi assassina
do e cujos assassinos até hoje não foram encontra
dos pela Justiça brasileira-, começou, a partir da dé
cada de 70, a questionar esse modelo de desenvol
vimento para a Amazônia -

· Qual era a visão de desenvolvimento que se ti
nha para a Amazônia? Aquela fundamentada numa 
idéia errõnea que tínhamos desde a Colonização, 
qual"seja, a de que era um espaço vazio e precisa
va, portanto, ser ocupada Essa visão era uma gene
ralização desrespeitosa às populações indígenas 
que a habitavam. Também a generalização "índios' 
é preconceituosa e não dá conta da verdade. Na 
Amazônia, não existiam apenas índios. Haviam os 
Kulinas, Kaxinawás, Kampas, Jaminawas, Minawa, 
uma série de nações com culturas e costumes dife
rentes. Mas entendia-se a Amazônia como sendo 
um espaço vazio, inabitado. 

Uma outra visão errônea, também, daquela 
Região era a de uma área homogênea de uma gran
de lloresta. A Amazônia não é apenas uma grande 
floresta homogênea; é uma floresta com uma biodi
versidade fantástica Cito um exemplo: se a pessoas 
estão na margem direita de um rio, e atravessam 
para a esquerda, muitas experiências que podem 
dar certo na margem direita não darão certo na mar-

~ gem esgl,lérçf:o~._ ~ ~~~-~~ __ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~·~ 
Temos vários microecossistemas na Amazônia 

e, portanto, a prepotência em tentar desenvolvê-la 
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como se fosse igual não é verdadeira. Em nome 
dessa visão levou-se um. megaprojeto para aquela 
Região, e podemos citar inúmeros deles: Carajás, a 
Estrada T ransamazônica; uma série deles que não 
deu certo. 

Por último, tentaram implantar a pecuária na 
Amazônia É como não se enxergasse a população 
e que, portanto, precisava ser povoada Não se ob
servava que os seus rios eram um potencial emer
gente para o transporte e tinham que se levar estra
das. Não se enxergava a sua floresta, a sua biodi
versidade como um potencial de riqueza e, portanto, 
essa cobertura vegetal fantástica tinha que ser des
truída, e plantava-se capim para se criar gado. 

Sr. Presidente, perdoe-me a expressão mas 
tratava-se de uma verdadeira imbecilidade. Derrubar 
uma árvore de mogno, ou uma maçaranduba ou 
um cumaru-ferro, ou uma quariquara?, ou uma su
maúma, que muitas vezes tem um diâmetro de 
2,20m e uin comprimento de 30m de altura, para 
plantar capim se constitui uma imbecilidade. O 
solo da Amazônia é fértil por um período muito pe
queno, cinco anos no máximo. Uma pastagem dá 
retomo, do ponto de vista econômico, no máximo 
durante cinco anos. Depois, os investimentos, em 
termos de insumos, são tão grandes que não vale 
a pena continuar criando gado. O que se faz? Ao 
invés do investimento, derruba-se uma nova ex
tensão de terra, num círculo vicioso e devastador, 
criando enormes problemas ambientais. Isso foi 
feito e é praticado até hoje. 

Muitas pessoas se insurgiram na Amazônia, 
como Chico Mendes e tantos outros, além deles tra
balhadores, seringueiros, índios, caboclos, baba
çueiros, também cientistas, alguns empresários, 
pesquisadores, alguns· politicas, sindicalistas, para 
mostrar que não precisava desenvolvimento na 
Amazônia, mas precisávamos do desenvolvimento 
da Amazônia. Para fazer isso, era fundamental que 
o Governo, que as instituições percebessem que 
nessa visão exógena se fazia necessária uma com
ponente essencial. Primeiro, de não se negar a cul
tura, a ciência ·daqueles que seculanmente, milenar
mente vivem na Amazônia Foi isso que Chico fez 

.quando lutou pelas reservas extrativistas. Vejo que a 
sua luta não foi em vão. Não foi porque já tivemos, 
na pessoa do Governador do Amazonas, o Sr. Ama
zonino Mendes, um ferrenho opositor dessa luta 
Quantas vezes Chico Mendes foi vilipendiado por 
defender uma proposta de conservação da Amazô
nia, um projeto que incorporasse a variáVel ambien
tal como uma das fomnas de trazer um novo ciclo de 

crescimento econômico para a nossa região após a 
decadência da borracha. 

Hoje, com surpresa, graças a Deus, ouço oizer 
que se tomou um Verde radical. Espero, profunda
mente, que esteja falando a verdade. Mais cedo ou 
mais tarde, a verdade acaba por se impor; os bons 
propósitos acabam prevalecendo. Talvez isso esteja 
ocorrendo na Amazônia toda. Não é mais possível 
aos discursos oficiais negarem a importância de um 
projeto de desenvolvimento que articule os mais di
ferentes segmentos da sociedade, para constn.ór
mos uma proposta que valorize, acima de tudo, o 
nosso potencial. 

Quando falo de uma ciência da Amazônia, dos 
povos que conhecem aquela região, lembro-me de 
fazer um registro. No vale do Juruá, temos conta de 
que ai; existe a maior biodiversidade do mundo. Anti
gamente achava-se que era na Bahia, na Mata 
Atiãntica. Poder-se-ia indagar se, sendo a maior bio
diversidade do mundo, existem seres humanos no 
vale do Juruá Há séculos vivem lá os seringueiros; 
há milênios, os índios. Os Campas moram naquela 
região. Como foi possível a sobrevivência dessas 
populações sem alterar o ecossistema da região? 
Foi possível graças à ciência, ao conhecimento que 
eles têm que lhes pemnite conviver com a floresta. 
Eles podem nos oferecer as respostas que hoje se 
constituem em um desafio para todos nós. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, insisto - tenho 
reiteradas vezes feito isso nesta Casa, parecendo 
talvez prepotente - em tentar fazer com que o· Brasil 
conheça a sua outra metade. Somos a outra metade 
do Brasil, desconhecida, não a arrogante, não a fala
dora, não aquela que se impõe, que é exibida, como 
é o caso das cidades. A floresta, de alguma: fomna, 
esconde-se, é tímida, é úmida Ba não é para fora;· 
é para dentro. Mas tudo o que é para dentro está re
lacionado com grandes propósitos: o c6'ração é bem 
protegido, o espírito não se vê sequer. 

Quando estive nos Estados Unidos, perguntei 
o que um cidadão comum fazia para divertir-se em 
Nova Iorque. Uma pessoa respondeu-me que ia ao 
Central P~. Fiquei curiosa Percebi que era uma ci
dade meio complicada. meio fria Já acho Brasília 
meio fria, quanto mais Nova Iorque! F.quei assusta
da. Fiz a mesma indagação a uma outra pessoa, 
uma moça que tralbalha com as artes e que se cha
ma Belh Robinson. E ela me disse que vai ao Cen
tral Park. Perguntei a um moço que vendia trutas em 
uma banca na calçada o que ele fazia para divertir
se em Nova Iorque. A Belh traduziu para mim, pois 
não sei falar inglês. Ele disse que ia, com a lamflia, 
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ao Central Park. Eu resolvi também ir ao Central 
Park. Estava muito frio. Chegando lá, entendi por 
que se vai ao Central Park: é porque Nova Iorque, 
não tendo alma, construiu uma alma artificial, que é 
o Central Park, onde as pessoas vão em busca da 
alma de Nova Iorque. 

O Brasil tem o privilégio de ter a alma do mun
do: uma fantástica reserva biológica de recursos, de 
floresta e de tudo o que Deus nos deu. Nós, até há 
bem pouco tempo, não éramos capazes sequer de 
. pensar nessa floresta corno um potencial de desen
volvimento a ser preservado. 

Com alegria, com expectativa, vejo que hoje 
este discurso é incorporado até pelos nossos mais 
ferozes opositores do passado. Espero que, no pre
sente, sinceramente haja um propósi1o de desenvol
ver a Amazônia com preservação ambiental. Isso 
não poderá ser feito, com certeza, plantando soja 
nas várzeas. As várzeas deverão ter as cuituras 
apropriadas, que darão muito retomo e que poderão 
proporcionar o crescimento necessário à Amazônia, 
que hoje clama por melhoria de condições de vida à 
sua população. 

Vejo o Senador Jefferson Péres acompanhan
do meu raciocínio. E, com tristeza, registro que 50% 
da população do meu Estado está morando nas pe
riferias das cidades. Segundo o INPA, no Amazo
nas, Estado do Senador Jefferson Péres, 75% da 
população está em Manaus, onde não há indústria e 
cuja área de livre comércio, que é ii Zona Franca, 
está entrando em um processo de decadência_ 

Isso demonstra quão perversa foi a política de 
desenvolvimento para · a Amazônia, que obrigou 
aquele povo a virar mendigo na periferia, a ser um 
profissional desqualificado. 

Tenho tentado sensibilizai as autoridades para 
o fato de que um trabalhador, um seringueiro, um 
caboclo, um camponês, na cidade, é um profissional 
desqualificado, é mão-de-obra barata Lá no campo 
ele é altamente qualificado, ele sabe plantar, ele co
nhece a floresta, de onde tira seu sustento e vive 
com dignidade.-

0 Sr. Jefferson Peres - V. Ex~ me permite um 
aparte? · 

A SRA. MARINA SILVA- Concedo o aparte a 
V. Exª .. 

O Sr. Jefferson l'eres - Senadora, não chega 
a ser 75%. Mas mais de 50% da população está em 
Manaus e, o que é pior, numa zona periférica de fa
velização. Realmente chega a ser aterrorizante. O 
pior é que as perspectivas de desenvolvimento são 
de desenvolvimento entre aspas. Estou inscrito para 

fazer um pronunciamento amanhã a respeito da che
gada de grandes madeireiras da Malásia, ·que já es
tão se implantando na Amazônia. O seu pronuncia
mento em defesa de um desenvolvimento ecológico, 
equilibrado na Amazônia vem bem a propósito. Essa 
é uma ameaça muito grande, real, efetiva e está co
meçando a rondar o Estado do Amazonas. Vou falar 
sobre isso amanhã Parabéns pelo seu pronuncia
mento. 

A SRA. MARINA SILVA- Agradeço a V. Ex". 
Sr. Presidente, continuando, eu gostaria de re- -

gistrar que toda essa discussão tem sentido à medi
da que formos capazes de articular três coisas que 
considero fundamentais. A primeira delas é a neces
sidade de um projeto de desenvolvimento para a 
Amazônia que seja coerente com a sua natureza 
amazônida Precisamos que Governos, Prefeitos, 
empresários, trabalhadores tenham a visão de que 
essa floresta, esses rios, essa mata se constituem 
num potencial de riqueza mui1o grande. 

Não adianta dizer que existem propostas de 
implantação de madereiras ecológicas, se não sabe
mos que tipo de tecnologia irão utilizar para fazer o 
manejo. Mlitas vezes, em nome do manejo - quero 
dizer que não sou contra uma proposta séria de ma
nejo - cometem-se atrocidades contra o meio am
biente, contra esse nosso potencial de riqueza de re
cursos naturais e biodiversidade. 

Outro ponto fundamental é que os órgãos que 
promovem o desenvolvimento da Amazônia, como o 
BASA, a Sudam e a Suframa, precisam passar por 
um processo de rediscussão, de redefinição, de apri
moramento da sua ação na Amazônia, de forma a 
estarem realmente integrados. Para estarem integra
dos, precisam de um plano de desenvolvimento. 
Para terem um plano que alavanque o desenvolvi
mento, é preciso haver uma política séria de incenti
vos fiscais. 

A Amazônia hoje conta com isso. Mas acredito 
que esses recursos foram utilizados para projetos 
que não dão o devido retomo. São tão grandes, 
corno talei anteriormente, que os pobres, os peque
nos nem alcançam. Quando se pensa em Amazônia, 
logo se vai com megaprojetos. 

O Sr. Romeu Tuma - Senadora Marina Silva, 
V. Ex" me permite um aparte? 

A SRA. MARINA SILVA- COm todo o prazer, 
Senador Romeu Tuma 

O Sr. Romeu Tuma - Senadora Marina Silva, 
não posso dizer que a ouço com alegria, porque se
ria urna agressão aos nossos sentimentos. Ouço-a 
com tristeza Sei do seu trabalho na luta em defesa 
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do meio ambiente e dos povos da floresta, que, 
mesmo na miséria, sobrevivem naquela região, na
morada de todos os brasileiros. Fico pasmado. Can
ta-se em prosa e verso a riqueza da Amazônia e o 
que representa a Amazônia para o mundo. Não sei 
como permanentemente as autoridades ficam de 
costas para essa região tão importante do País. 
Quero solidarizar-me com V. Ex". Creio que essa 
frente que V. Ex" lidera tão bem com outros senado
res que representam a Amazônia neste Senado, 
conta com todos aqueles que têm a esperança de 
que um dia uma política pública séria e real para a 
Amazônia possa ser discutida neste plenãrio. Con
clamamos o Governo democrata do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso a incluir, como uma das 
prioridades do seu Governo, o desenvolvimento da- . 
qtilo que a Amazônia pode oferecer em benefício da 
sociedade brasileira. 

A SRA. MARINA SILVA- Agradeço o apoio de 
V. Ex", que tem sido, no plenário desta Casa, um 
aliado de inúmeras questões quando se trata da 
Amazônia, talvez em função da convivência que 
teve com as populações daquela região. 

V. Ex" afirmou que não compreende como as 
autoridades continuam a não ouvir esse clamor. Do 
ponto de vista do discurso, da retórica, entendo que 
já houve um avanço. Hoje não se tem como falar de 
desenvolvimento do Brasil sem mencionar a impor
tância da Amazônia, da sua preservação, do respei
to ao seu processo de crescimento, inco!pOrando os 
mecanismos que possibilitem a preservação am
biental. Necessitamos, porém, de mecanismos con
cretos para viabilizar essas idéias. 

É possível identificar, em algumas instâncias 
do Governo, pessoas que têm interesse, que têm 
uma proposta séria e que, em muilos momentos, 
têm até nos ajudado, como foi o caso do Superinten
dente da Sudam, e colaborado com algumas idéias 
no campo do desenvolvimento sustentado na Ama
zônia. Infelizmente, essas idéias ainda são peque
nas, embrionárias, precisam ser ampliadas. 

Há uma sensibilidade a esse respeito por parte 
da Presidente do Basa, Drª Flora Valadares, e uma 
preocupação de várias pessoas ligadas ao próprio 
Ministério do Meio Ambiente, como o Dr. Raul Jung
mann, com quem estive recentemente no Estado do 
Acre; a Dr'! Aspásia Camargo; o Dr. Seixas Louren
ço. 

Todavia, sabemos, para que essas idéias boas 
possam ser implementadas, que precisamos, primei
ro, que haja recursos, investimentos em tecnologia e . 
em pessoal, porque é necessário qualificação para 

executar a grande tarefa de alavancar esse proces
so na Amazônia É preciso, acima de tudo, não ter 
medo da democracia e instituir uma parceria com a 
sociedade, com as entidades não-governamentais, 
com os sindicatos, com as pessoas, pois são elas 
que podem levar a. cabo um projeto dessa enverga
dura. 

A S~ Marluce Pinto - Permite-me V. Ex" um 
aparte, nobre Senadora Marina Silva? 

A SRA. MARINA SILVA- Pois não, nobre Se
nadora Mariuce Pinto. 

A S~ Marluce Pinto - Senadora Marina Silva, 
não resta a menor dúvida de que V. Exª tem sido 
uma batalhadora, .expondo sempre no plenário desta 
Casa as situações desagradáveis, as dificuldades 
que as pessoas do Norte enfrentam. Quero me soli
darizar com V. Ex~ e dizer que nós, representantes 
dos Estados arnazônicos, precisamos sempre nos 
reunir, fazermos composições firmes e definidas do 
que poderemos tratar junto aos órgãos públicos e às 
autoridades competentes pera o desenvolvimento da 
nossa Amazônia Realmente, a depredação tem sido 
constante, mas não por parte dos moradores ou dos 
nativos da nossa região, e sim por aqueles que vêm 
de fora, pelas grandes empresas que se têm instala
do na Amazônia, principalmente no Estado de Ron
dônia, e que depois só deixam o rastro da miséria 
Há poucos instantes, ouvimos o nobre Senador Jef
ferson Péres comunicar-nos que madeireiras da Ma
lásia vão se instalar no Estado do Amazonas. Isso 
não deveria acontecer. Se existe tanta matéria-prima 
naquela região e tantas maneiras de ser explorada, 
respeitando o meio ambiente, sem depredação, por 
que não pelos brasileiros, pelas microempresas, por 
pessoas que podem gerar não só renda mas tam
bém empregos, para começar, através de uma re
gião tão rica e tão grande como a Amazônica, a 
combater o desemprego no nosso País. Não dá para 
entender. As vezes, faz-se um investimento tão 
grande num determinado Estado onde tudo já está 
saturado e onde só as máquinas vão funcionar, em 
vez do homem, e desperdiçam a grande mão-de
obra da Região Amazônica e as grandes riquezas ali 
existentes. Portanto, é um convite que faço hoje a V. 
Ex" e àqueles que queiram ingressar: vamos fazer 
um trabalho entre nós, porque senão vamos ficar a 
vida toda a fazer. discursos através desta tribuna e 
nunca vamos conseguir nada. Creio que o pouco 
tempo de v. Ex" aqui no Senado da República foi 
suficiente para concluir que toda verba destinada 
para a Região Norte, por mínima que seja, tem difi.. 
cuidada de ser liberada e, muitas vezes, é até criti-
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cada por outros que pensam que a nossa região não 
é viável. Não quero aqui ser contm nenhum Estado 
da Federação brasileira, mas há tantOs Estados que, 
por si só, por sua renda e desenvolvimento, já pode
riam, através das suas arrecadações, marchar sem 
ter necessidade de investimento da União. Contudo, 
é exatamente nos nossos Estados, onde tudo isso 
poderia ser feito e ser bem aproveitado, que faltam 
incentivos. Esse é o apelo que faço diretamente a V. 
Ex~ e a outros pariamentares da nossa região que 
porventura estejam me ouvindo. Agradeço a oportu
nidade do aparte. 

A SRA. MARINA SILVA -Agradeço a V. Ex~ e 
concordo inteiramente com a proposta apresentada 
Penso que sem uma articulação mínima dos gover
nadores, senadores, deputados e prefeitos, das pes- · 
soas e entidades da Amazônia, é muito difícil sensi
bilizarmos o Governo Federal para a viabilidade dos 
nossos projetes. 

Como eu dizia anteriormente, acredito que é 
fundamental que se faça um processo de reestrutu
ração desses órgãos de promoção do desenvolvi
mento da Amazônia 

Recentemente, em reunião com a diretoria do 
Basa, com sua Presidente, D~ A ora V aladares, obti
vemos alguns resultados no que se refere aos recur
sos do FNO. Pela primeira vez, teremos uma linha 
de crédito especial para financiar o extrativismo na 
Amazônia Assim, o Basa e o FNO terão uma feição 
de amazônia. 

Não é possfvel uma instituição de desenvolvi
mento· da Amazônia deixar de prever uma linha de 
crédito para o extrativismo, a base de sustentação 
para a estruturação econõmica inicial da região. · 

Podemos asseverar, então, que alguns passos 
já estão sendo dados. 

Nós, enquanto pariamentares, temos a possibi
lidade de conversar com o Executivo, seja nos Esta
dos, seja no Governo Federal, e de fazer com que 
os recursos destinados para a região não sejam dire
cionados • alhure:,S' para atividades empresariais que, 
muitas vezes, nãó possibilitam o devido re1Dmo. 

No Acre, houve um projeto para extmção do ál
cool em que foram investidos 25 milhões de dólares. 
lembro-me de que houve uma polêmica incrível. 
Pessoas defendiam porque iria gerar cerca de 2 mil 
empregos. Na época, ia ser concedido o título de ci
dadão Acreano para o proprietário da Alcoolbrás, 
que estava sendo instalada no Estado do Acre. 
Como Vereadora, fui a única a não votar favoravel
mente a essa indicação. Três anos depois, todo o 
Estado do Acre ficou escandalizado porque aquele 

senhor sumiu - não sei se está em algum país es
trangeiro -e todas as máquinas, o plantio de cana, 
os carros, 'enfim-, todo ·o patrimõnio está abandona
do, e o Banco do Brasil teve de confiscar um prejuí
zo enorme para a instituição financeira estadual e 
nenhum emprego gerado a custa desse megaproje
to. 

No entanto, com os 3 milhões de reais do Pro
dex para este ano, com certeza, teremos mais de 
três mil tammas beneficiadas diretamente. Imaginem 
se, ao invés daquele megaprojeto, se tivesse investi
do junto aos produtores. Esses não se tomam ina
dimplentes, pois pagam o que devem. Eles não têm 
como fugir para Portugal, porque, muitas vezes, não 
têm sequer como ir a Rio Branco para se tratar de 
uma malária, ou cuidar da sua saúde. 

Muitas das aluais conquistas, que hoje benefi
ciam o conjunto da população, são oriundas da luta 
dos seringueiros do Acre, da luta dos trabalhadores 
rurais do Pará- principalmente de Santarém -, ou 
dos inúmeros gritos da Amazônia- do grito da terra, 
dos trabalhadores do Bico do Papagaio, dos traba
lhadores do Maranhão, de Roraima, de Porto Velho -
, que fazem ver que, enquanto não se investir na 
ponta, não haverá retomo de qualquer dinheiro que 
seja levado para a Amazônia, mesmo com uma polí
tica generosa de incentivos fiscais. 

E, como 'falei anteriorrnerrte, existe um capital 
político, um capital que é de conhecimento, que é de 
vida, que é de cultura e que não pode ser despreza
do jamais. Trata-se das populações que ali residem 
e que têm muito a opinar num processo de discus
são, em que se redefinirá uma pai ítica de desenvol
vimento para a Amazônia 

Faço qUestão de· fazer este registro a toda 
hora, porque, como salientei no início do meu discur
so, durante muito tempo, as autoridades acredita
vam que podiam pensar numa proposta para a Ama
zônia de fora para dentro. Isso· não é possível. Os 
inúmeros fracassos têm dado conta de que essa for
ma de encarar o problema não fornece resultados. 
Se não incorporarmos as milhares de tammas que 
hoje estão à margem do processo produtivo, estare
mos fadados ao fracasso. 

É por isso que, para mim, a qualquer política 
de estradas tem que estar acoplado um plano de de
senvolvimento. Qualquer injeção de recursos tem 
que estar associada a um programa que estabeleça 
uma diretriz no sentido de que as populações tradi
cionais também devem ser contempladas. 

Hoje, por intermédio de recursos do PDA, que 
são verbas oriundas do PTG::Y, já existe um trabalho 
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de parceria com essas comunidades. Com essas li
nhas de crédito do Basa, será possível realizar tra
balhos com essas comunidades. 

Posso registrar aqui uma experiência fantástica 
dos pescadores do Estado do Amazonas, em que se 
está propondo um manejo na exploração dos lagos. 
Haveria lagos destinados à pesca permanente, ou
tros à pesca eventual e outros, ainda; que seriam 
considerados lagos-mãe, os quais serviriam para 
abastecer de peixes aqueles explorados pela pesca 
por inúmeras famílias de pescadores artesanais. 

Penso que essa proposta é muito interessante. 
Até assumi o compromisso de tentar viabilizá-la do 
ponto de vista prãtico, seja através de projeto de lei 
ou através de articulação junto ao Ministério do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, no sentido de se 

· conseguir os recursos necessários a um projeto des
sa natureza. 

E mesmo os setores empresariais terão que se 
submeter a uma lógica que hoje se impõe a todos 
nós: não se pode desconhecer que a Amazônia, 
sem a sua florestà, sem a sua biodiversidade, com o 
empobrecimento do seu ecossistema, é absoluta
mente nada, é deserto, é uma terra arrasada 

É contra isso que muitos de nós têm se insurgi
do nesta Casa E penso que se instituiu um consen
so: hoje, ninguém mais acredita que a saída para a 
Amazônia é a pecuária pura e simplesmente, nem 
os megaprojetos das grandes mineradoras. Todos 
·sabemos que a saída para a Amaz~nia é deixá-la 
continuar a ser a Amazônia, para que se constitua 
nesse celeiro que é, de inúmeras possibilidades 
para a pesquisa científica e para as respostas que a 
humanidade até hoje não foi capaz de dar com rela
ção a vários aspectos da nossa existência, inclusive 
o cultural, pois os valores ai i cultivados talvez nos 
possibilitem nos tomarmos mais humanos. 

Muito obrigada 

Durante o discurso da Sra. Mãrina Sil
va, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupaãa pelo Sr. Levy 
Dias, 3º Secretário. 

Durante o discurso da Sra. Marina Sil
va, o Sr. Levy Dias, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo S/.fllicy, suplente de Secretário, 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente, 
peço a palavra para \]ma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra a V. Ex". 

-0 SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ontem 
houve nesta Casa uma recepção sui generis ao 
Presidente do Chile. Faltou luz e a solenidade, que 
deveria se realizar n~te plenário, com todo o signifi
cado de uma solenidade no plenário, traduziu-se 
numa rápida - a que foi possível - reunião no salão 
nobre da Casa 

Por esta razão, foram proferidos ali três discur
sos, por uma feliz coincidência, de alta qualidade: o 
discurso do Senador Jefferson Péres, o do Deputa
do Franco Montoro e o do próprio Presidente Eduar
do Frei. 

Foram discursos extremamente fundamenta
dos. O do Senador, com uma retrospectiva histórica 
e com uma acentuação da luta pela democracia pa
ralela nos dois países, a recuperação democrática e 
a importância desse movimento nos dois países. O 
do Deputado Franco Montoro, na linha de uma visão 
prospectiva do futuro da América Latina, na qual a 
integração do Chile no sistema hidroviário interna
cional sul-americano traria formidáveis avanços de 
natureza econômica E o discurso do Presidente do 
Chile- muito interessante do ponto de vista doutriná
rio, de vez que se trata de um discurso no qual um 
mandatário de formação democrata cristã acentua 
críticas à sociedade de mercado, pura e silllJies
mente concebida corno comandada pelo mercado -, 
com dados muito concretos e com conceitos muito 
lúcidos, aprofunda a idé.i.a da luta social indispensá
vel à nossa América Latina 

Teria sido uma bela reunião aqui neste plená
rio, significativa, marcante, com os graus de soleni
dade que a presença de um mandatário impõe. 

O Presidente do Congresso, Senador José 
Samey, fez o que pôde, dadas as circunstâncias, até 
com capacidade bastante grande de ajeitar a situa
ção diante do mandatário. Mas o fato é que se per
deu essa oportunidade, razão pela qual a minha oo
municação é no sentido de que fiquem registrados 
nos Anais da Casa - e não sei se o foram - os três 
discursos p~feridos no dia de ontem. 

Encaminhàrei à Mesa oópia dos discursos, 
para que eles façam parte da Ata Não sei corno P"'· 
ceder no caso do discurso em castelhano, se o nc&· 
so Diário registra no idioma original ou se há nece:: 
sidade de uma tradução. 

Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - No

bre Senador Artur da T ávola, jã está sendo provi
denciada §I Ata da reunião e o requerimento de V. 
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Ex• será atendido. A reunião será considerada ses
são oficial do Senado, constando os três pronuncia
mentos: o do Presidente Eduardo Frei, o do Senador 
Jefferson Péres e o doDeputado Franco Montoro. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con-
cedo a palavra a V. Ex•. · 

. O SR. ROMERO JUCA (PFL-RO. Para urna 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, gostaria de registrar que o Projeto de Lei n"-
121, de minha autoria, que disciplina a ConstituiÇão 
no tocante ao processo de mineração em terra indí
gena, já foi aprovado em caráter terminativo pelo 
Senado Federal e enviado à Câmara dos Deputa
dos, para seguir a sua tramitação nonmal. 

Faço este registro, primeiro, Sr. Presidente, 
para ressaltar que esse projeto foi amplamente discuti
do e resultou do posicionamenlo de vários segmenlos 
que acompanham de perto a questão indígena 

Gostaria de destacar a participação da FUNAI, 
da Igreja Católiéa, do Conage, do DNPM, de orga
nismos federais e de várias organizações não-gover
namentais, que conbibuiram, com o seu posiciona
mento, para que pudéssemos chegar a um projeto, 
que pode não ser o ideal para cada setor, mas, sem 
dúvida, possibilita que garantias sejam dadas a cada 
segmento. · 

Ressalto a importância desse• projeto para a 
Região Amazónica, porque entendo que definitiva
mente precisamos ter um processo de controle, de 
l>til!i9?cfe auto-sustentada, .. principal~nte _com . _o 
questionamento do respeito ao meio ambiente. 

Gostaria, ainda, de registrar alguns avanços 
desse projeto. Ou seja, fica respeitada a autorização 
do Congresso Nacional e a audiência prévia das co
munidades indígenas; a licitação para a atuação de 
mineralização em terras indígenas-será objeto de 
editai, com acompanhamento não só dos organis
mos públicos, mas tantlém do Ministério PCtllico Fil
dera!; a comunidade indígena terá participação finan
ceira não só na renda pela oet.pação do solo, mas 
também com os royalties do resUtado da lavra. 

É importante ressaltar, ainda, que a autoriza
ção para essa exploração mineral será dada por 
meio de decreto legislativo, cabendo ao órgão de 
gestão dos recursos minerais a outorga do alvará de 
pesquisa como prevê a legislação brasileira. 

O Ministério Público Federal acompanhará to
dos os procedimentos decorrentes da aplicação do 
dispositivo nessa lei, representando ao Congresso 

Nacional na eventualidade de descumprimento de 
qualquer dos termos de condições fixadas nesse ato 
autorizativo. 

Sr. Presidente, estamos encaminhando à Mesa 
da Câmara dos Deputados solicitação para que, 
pela importância, esse projeto tenha uma tramitação 
mais rápida no sentido de buscarmos os caminhos 
neeessários com respeito ao meio ambiente e às co
munidades indígenas e possamos ter uma avanço 
maior no desenvolvimento da nossa região. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria 
de registrar e de referendar o meu posicionamento 
de ontem, dizendo que hoje novamente violências 
políticas foram cometidas no Estado de Roraima ln
felizmente, hoje, a Prefeita Teresa Jucá, tentando 
exercitar um direito de resposta, em um canal de te
levisão -ontem, ela, eu, e outros membros da oposi
ção, fomos agredidos pela posição do Sr. Governa
dor do Estado -, não conseguiu pois a transmissão 
do programa foi suspensa. Exatamente isso que es
tou dizendo: a televisão em que a Prefeita iria defen
der-se das acusaçõe. do governador, estranhamen
te, a sua programação foi tirada do ar no momento 
em que S. Ex" começava a felar. 

Estamos informando isso ao Ministério das Co- · 
municações e aos segmentos responsáveis por essa 
questão. Estou anunciando que hoje estarei viajando 
para o Estado de Roraima para, amanhã, tentar, no 
mesmo canal de televisão, também exercer o meu 
direito de resposta pelas acusações levianas e arbi
trárias que o governador fez durante mais de 2h, 
sem medir as conseqüências de seu alo. 

Estamos procurando a Justiça para termos as
segurado esse direito de resposta, porque entende
mos que as colocações feitas não podem ficar sem 
uma réplica 

Agradeço a Mesa a oportunidade de fazer esta 
comunicação. Entendo que é da maior importãncia 
esclarecer toda a sociedade brasileira o _que está 
ocorrendo hoje no Estado de Roraima 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra, por 5 minutos, à Senadora Marluce 
Pinto. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR. Para 
urna comunicação inadiftvel. Sem revisão. da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assomo 
a bibuna para fazer um registro importante sobre o 
seminário de micro e pequenas efll)resas, trabalho 
dosetirae. · 

Estiveram presentes, na manhã de hoje, vários 
parlamentares, o Presidente do Conselho Deliberati
vo do Sebrae, o Presidente do Sebrae e outras auto-
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ridades, e pude constatar que, pela primeira vez, foi 
levado ao ar, através da televisão do Senado, para 
todos os Estados, um trabalho de grande enverga
dura. 

Para surpresa minha, quando lá estava, uma 
pergunta me foi dirigida, como Senadora, sobre um 
projeto de lei, ou seja, o projeto que isenta as droga
rias e herbanários de contratar profissionais com 
curso superior para assumir a responsabilidade des
ses estabelecimentos. 

Fiquei muito satisfeita, porque a pergunta não 
se referia ao meu Estado - não que deixasse de ficar 
bastante gratificada em receber uma pergunta do 
Sebrae/Roraima, pois lá as pessoas já têm conheci
mento do meu trabalho -, mas do Estado de Minas 
Gerais. 

Sr. Presidente, aproveitei, num evento tão im
portante para as microempresas, para falar sobre o 
meu Projeto nº- 117, que dispõe sobre o Seguro de 
Crédito às Microempresas e às Empresas de Peque
no Porte. Creio ser ele altamente significativo para 
micro e pequenas empresas. Hoje, em vários deba
tes, os microempresários foram informados do en
contro que o Presidente do Conselho Deliberativo, 
Ali! Domingos, e o Presidente do Sebrae, Mauro Du
rante, iriam ter com a área econômica do Ministério 
da Fazenda e do Planejamento, para tratar sobre os 
créditos das microempresas. Sabemos da dificulda
de que essas empresas brasileiras estão tendo para 
resgatar os seus débitos. Com a aprovação desse 
projeto, poderá ser criado um fundo para que haja 
concessão de verbas àqueles que não têm recursos 
para resgatar as suas dívidas, naqueles casos em 
que sejam decretadas, judicialmente, a falência ou a 
concordata do devedor, ou concluido um acordo par
ticular de devedor com seus credores, com anuência 
do Instituto. de Resseguros do Brasil, para pagamen
to com redução do débito, ou verificada falta absolu
ta de pagamento das obrigações financeiras pelo 
beneficiário do crédito, as rilicroempresas poderão 
gozar do benefício. de ter as suas dívidas resgata
das. Quando se tratar de microempresas, 70% por 
parte desse fundo; e· quando se tratar de pequenas 
empresas, 50%. 

Quanto à primeira, a própria empresa terá que 
contribuir com 30% das dividas para que sejam res
gatadas, e as microempresas com 50%. 

Alguns poderão até julgar: de onde sairá essa 
verba para poder ajudar os microempresârios na 
criação desse fundo? São tantos os incentivos que, 
as vezes, se ouve falar, principalmente agora para 
os bancos, por que não criarmos um fundo para que 

possa garantir essas microempresas, esses micro
empresários, quando eles não puderem resgatar as 
suas dívidas e ter um fundo de participação? 

Hoje fiquei muito satisfeita com várias informa
ções obtidas com referência às microempresas. No 
nosso Pais, a categoria ·de média, pequena e micro
empresas catalogaram aproximadamente 4 milhões 
e 500 mil estabelecimentos nos ramos da indústria, 
do comércio e de serviços. 

Temos indicadores que apontam essas empre
sas como responsáveis por quase 50% do total da 
produção nacional; representam 45% dos salários 
pagos; mais de 60% dos postos de trabalho e cerca 
de 40% do PIB- Produto Interno Bruto. Todos sabe
mos que essas empresas, mesmo. as microempre
sas, que tenham apenas 1 O empregados, contri
buem com 45 milhões de brasileiros que trabalham, 
tendo seus salários garantidos. · 

Tenho aqui um apanhado que fiz com referên
cia às microempresas e quero deixá-lo juntamente 
com meu projeto terminativo, que já está tramitando 
na Comissão de Assuntos Econômicos. Espero que 
meus nobres colegas que o aprovaram em outras 
Comissões, o ratifiquem também na Comissão de 
Assuntos Econômicos, a fim de que possa haver 
esse incentivo aos microempresários brasileiros, 
para que esses dêem continuidade ao seu trabalho. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con

cedo a· palavra ao nobre Senador Ramez Tebet 
(Pausa) · 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Wilson. (Pausa) 

O SR. CARLOS WILSON (PSDB:PE~ Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores: 

No próximo dia 29, o Presidente Fernando 
· Henrique Cardoso inaugura a Barragem de Senrinha, 
em Serra Talhada - PE. O Presidente resgatará 
uma dívida de qtJarenta anos, período que a União 
levou para construir a obra. Foi uma longa espera, 
sim; porque são penosas e demoradas as conquis
tes do povo da minha Região. 

Sr. Presidente, a Barragem de Senrinha, produ
zirá, no médio·prazo, inúmeros e incontáveis efeitos 
sócio-econômicos positivos, sobretudo à criação de 
8.400 empregos permanentes, beneficiando os mu
nicípios de Serra Talhada, São José do Belmonte, 
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vemar. A 'questão é qu:? os momentos de crise têm 
seus componentes incendiários naturais. Isso tam
bém não é fenômeno só do Brasil. A exacerbação 
do denuncisrno faz parte da lógica distorcida destes 
momentos, no fogo cruzado das insatisfações. 
Quando o Presidente não divide as suas responsabi
lidades neste campo minado que é o confronto de 
interesses, é ele quem vai para o pelourinho. E 
como na política a versão vale mais que o fato, cor
re-se o risco de perda de substãncia da autoridade. 

-É: aquela velha história: "Água mole em pedra dura, 
tanto bate até que fura". Não há nenhum cidadão bra
sileiro consciente que possa duvidar do patriotismo e 
da correção pessoal do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Mas ele tem que deixar a teimosia de lado e 
nomear logo um coordenador político que lhe dê res
paldo e que fale por ele no Congresso. 

Para efeito de raciocínio, e apenas para isso, 
vamos admitir que de fato o Governo tenha fechado 
algumas negociações de emergência nas últimas 
horas para atingir seus objetivos. Sem entrar no mé
rito de cada caso, também vamos admitir que muitas 
dessas reivindicações, justas ou não, estivessem 
guardadas nas gavetas dos burocratas. Essa-espe
culação não seria absurda. É opinião unânime neste 
Congresso que muitos ministros não dão a mínima 
importância para os pleitos dos parlamentares, que 
atuam em nome de suas bases. Ninguém quer sa
ber se essa barreira poderosa desmoraliza o Sena
dor ou o Deputado, que fica falando sozinho diante 
das pressões de suas comunidades. Há ministros 
que levam meses para receber um representante do 
povo. E os líderes do Governo no Congresso reco
nhecem esse fato, e, numa escala maior de impor
tãncia, são vítimas impotentes do desprezo do Go
verno e das insatisfações de suas bancadas. É uma 
panela de pressão que acaba explodindo quando o 
Governo é obrigado a testar as suas alianças. 

Ignoro sinceramente se houve ou não negocia
ções de última hora Não quero justificá-las, nem 
condená-las. Proeuro apenas fazer um esforço para 
entendê-las, se é que elas aconteceram. Se a hipó
tese for positiva, elas ocorreram por obra e graça do 
vazio lamentável que se estabeleceu no fluxo de en
tendimentos entre o Governo e o Congresso. Se as -
negociações, agora transformadas em escándalos 
políticos, tivessem ocorrido no tempo certo, pela 
ação de uma coordenação política mais ágil e me
nos insensível, não haveria incêndios a lamentar. E 
também não acho que esses acordos políticos, fei
tos no dia-a-dia, fora dos momentos de crise, deves
sem ser escondidos da opinião plblica. A naturalida-

de das transparências é que constrói a credibilidade 
do Governo e da atividade pública, e o nosso Presi- _ 
dente conhece mais do que qualquer um de nós as 
nuances sociológicas do fato político. 

Permita-me o Presidente uma dose de humor 
nesta avaliação de um Senador ainda mal iniciado 
nos mistérios da política. No campo da prática, as 
teorias do professor estão sendo derrotadas. Não 
sei sinceramente porque está demorando tanto 
aquele estalo providencial. De tão óbvia e surrada, a 
reclamação unânime por um coordenador político 

- está ficando velha Não tenho nada de pessoal con
tra os assessores acadêmicos do Presidente. Bes 
não estão lá por acaso, e continuarão sendo úteis na 
coordenação da burocracia federal. Mas seguramen
te falta a eles o tempo necessário para fazer política, 
que é missão de todos os dias e todas as horas, 
alémde lhes faltarem estes pré-requisitos essenciais 
para a atividade, que são a experiência, o apetite e a 
vocação. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
nador Mauro Miranda, permita-me interromper a fala 
de V. Ex" para que seja prorrogada a sessão por 
15min, para que V. Exª possa concluir o seu pronun
ciamento e ainda este Senador e o Senador Sebes-

- lião Rocha possam fazer comunicações inadiáveis. 
O SR. MAURO MIRANDA - Obrigado, Sr. Pre

sidente. 
Definitivamente, não são operadores reco

nhecidos nas artes e nas artimanhas do diálogo li
vre, simples, sem mistérios. Isso é coisa de profis
sional, e temos muitos deles aqui no Congresso, 
prontos para repovoar esse deserto de conversa- e 
de diálogo. 

Com a discrição e os cuidados próprios de seu 
estilo e de seu caráter, o Vice-Presidente Marco Ma
ciel tem sido um aliado importante do Congresso e 
do Presidente na administração de pequenas crises. 
Mas é uma ação eventual, de caráter supletivo, que 
deveria ser institucional. E quem conhece Marcô 
Maciel sabe que ele não fica à vontade sabendo que 
há canais próprios, embora estes não funcionem O 
Vice-Presidente tem tido indesmentivel sucesso nas 
suas missões de bombeiro, mas não é justo também 
desgastá-lo com as piruetas a que é obrigado pelas 
circunstâncias. Pela credibilidade pessoal e peio ca
rinho que lhe tem todo o Congresso, Marco Maciel 
será sempre uma referência obrigatória no deslinde 
dos impasses, mas, para isso, ele também terá que 
ser preservado da rotina • .. 

Eleito no primeiro turno pela maioria esmsga
dora do povo brasileiro, falando a linguagem que a 
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Mirandiba e Carqueija, e os Distritos de T apanaci e 
Tauapiranga A princípio, duas mil famílias de peque
nos agricultores irrigantes disporão de quatro mil hec
tares de terras para desenvolverem culturas de subsis
tência, segundo a vocaçOO do solo e orientadas por 
agrônomos e técnicos extensionistas. Além disso, SJils 
e Srs. Senadores, estudos e previsõ~ já realizadas 
revelam que será possível obter anualmente da Barra
gem cerca de 550 toneladas de peixes. 

Somente esses dados servem para mostrar 
que a inauguração da Barragem modificará, de for
ma ampla e profunda, o perfil produtivo daquela mi
crorregião, melhorando a qualidade de vida da popu
lação, oferecendo a oportunidade para que milhares 
de conterrâneos, a partir de agora, sejam elevados à 
categoria de cidadãos. São 311 milhões de metros 
cúbicos de água Para consumo agrícola e humano, 
de vital e inestimável importância para o sertanejo. E 
somente esse homem, antes de tudo um forte, no di
zer de Euclydes da Cunha, sabe bem o que repre
sentará esse manancial para si e sua família: um 
passaporte rumo à dignidade. 

Quando falo em Serrinha, Sr. Presidente, lem
bro que, na condição de Secretário Nacional de Irri
gação, lembro que, na condição de Secretário Na
cional de Irrigação entre novembro de 1992 a de
zembro de 1993, do governo Itamar Franco, tarnbêm 
contribuí, mesmo que modestamente, para o avanço 

·da execução do projeto. No cargo, autorizei a aloca
ção de US$2,2 milhões, avançando, então, o crono
grama de obras para 81 ,2o/o do programado, um sal
to expressivo do qual, como pernambucano, muito 
me orgulho. 

Por isso, e depois de passados três anos, vejo 
com alegria a conclusão da Barragem de Serrinha, 
conquista obtida graças ao empenho de muitas pes
soas conhecidas ou anõnimas e com a eficiência 
técnica do Batalhão de Engenharia do Exérc::ito, que 
concluiu esta importante obra com o apoio sempre 
presente do Ministro Gustavo Krause - Ministro de 
Recursos Hídricos e Amazônia Legãl. 

Enfim, o agricultor com a oportunidade enseja
da pela Barragem· de Serrinha, será um cidadão 
dono de sua própria vida, dos seus sentimentos e do 
seu destino. 

Era que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador João Rocha (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocí
nio. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Valadares. · 

Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SJils e 
Srs. Senadores, eú integro a parte deste Senado 
que tem convicções inabaláveis sobre a necessida
de das mudanças constitucionais. Sou eleitor incon
dicional das reformas administrativa, tribulária e da 
Previdência Mas não vou cometer a bobagem de 
esbanjar otimismo quanto à aprovação tranqüila das 
propostas do Governo nesta Casa. As tensões que 
têm marcado o processo de votação na Câmara de
verão repetir-se no Senado, pelas leis naturais da 
política e de seus entrechoques, mas principalmente 
porque, aqui como lá, as insatisfações estão à ffor 
da pele. Está faltando uma ponte institucional nas 
relações entre o Palácio do Planalto e o Congresso. 
Em outras palavras, falta o coordenador político para 
recompor o clima de negociação indispensável a 
qualquer democracia. É imperativo restabelecer no 
Brasil os rituais clássicos da atividade política 

Eu não cometeria o exagero de afirmar que o 
rei está nu. Mas também seria hipocrisia ignorar que 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso está pas
sando por níveis pessoais de exposição muito preo
cupantes. Sem os amortecedores dó impacto, a figu
ra do Presidente da República é o primeiro alvo dos 
atiradores. A importância e a liturgia do cargo exi
gem que o Presidente proteja-se das pedradas, por 
mais largo que seja o seu peito e por mais à prova 
de balas que seja a sua imagem. Como líder de toda. 
a Nação, o Presidente tem que ficar longe da linha 
de tiro, sem amesquinhar a sua autoridade e sem 
transformar-se numa figura vulgar. Felizmente, não 
chegamos a issO, mas não custa nada evitar, e a no
meação de um coordenador político não me parece 
uma coisa do outro mundo. É um ato simples, de li
vre arbítrio do Presidente da República 

As rigorosas cobranças do noticiário, nos üti
mos dias, dão-me razão. O fisiologismo estaria vol
tando com toda força na troca por votos. Fala-se 
abertamente que o Presidente teria conduzido pes
soalmente parte das barganhas para aprovar a Pre
vidência e derrubar a CPI dos Bancos. E que have
ria Ministério prometido para um partido. Pessoal
mente, penso que o julgamento . é oportunista e 
cruel. A negociação política é uma prática e um pro
cesso permanentes em qualquer parte do mundo e 
nas civilizações políticas mais avançadas. Não há 

_ nenhum absurdo no fato de que os partidos políticos 
- - que apóiem o Governo ajudem o Presidente a go-
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sociedade quer ouvir, patrocinando as reformas re
clamadas pela Nação e com o seu prestígio em alta, 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso não deve 
dar-se o direito de cuidar do varejo. As cobranças in
transferíveis que devem compor a sua agenda de 
despachos com os Ministros são exigências dessa 
identidade com o povo. Educação, saúde. habitação, 
emprego, saneamento, fortalecimento da <t.Qricultura, 
industrialização do País são resporsabilidades que 
já lhe exigem energia, disposição e 6derança. São 
as funções naturais de Estado, de um Chefe de Go
verno. Na política, creio que ele fará muito como ins
pirador das grandes linhas dos entendimentos com 
os dirigentes dos partidos que lhe dão sustentação. 

É justo reconhecer que ninguém fez tanto pela 
imagem do Brasil no exterior. Acho que não é exa
gero considerar que sua dimensão inte.lectual e a 
naturalidade com que transita nos foros internacio
nais já lhe garantem um perfil que se confunde com 
um Brasil mais respeitado e mais influente. Essa ex
troversão que ele vai consolidando a cada viagem 
deve continuar, sem os sobressaltos menores que 
carrega com ele ·quando visita outros países. É indis
pensável que uma retaguarda política responsável, 
profissional, atenta e sensível dê ao Presidente a co
bertura de tranqüi !idade que está lhe faltando. Sem 
o coordenador político, o clima de paz armada será 
o contraponto nevrálgic<J da sólida imagem de esta
dista que o Presidente está construindo. T adas os 6-
mites de espera por um coordenador ..estão consumi
dos, e essa não é uma opinião exclusivamente mi
nha, mas de todos os que querem, além das relaçõ
es saudáveis de poder, o melhor para o Governo, 
para o Presidente e para o País. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Pres[dente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha para 
uma comunicação inadiável, por cinco minutos. 

Pediria a gentileza que, em seguida, o Senador 
Sebastião Rocha ou o Senador Mauro Miranda pre
sida a sessão para que eu também possa usar da 
palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT -AP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem' revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, apenas desejo comple1ar oco
municado que fiz antes da Ordem do Dia ao Plenário 
da Casa, contestando a repressão violenta da Polf
cia Militar do Distrito Federal contra a manifes1ação 
dos estudantes. 

Mantivemos há pouco audiência com o Governa
dor Cristovam Buarque. Estiveram lá, além de mim, 

Parlamentares do PT, do PC do B e do PDT na Câ
mara. além de Depulados Distritais de Brasma. opor

. !unidade em que obtivemos do Comandante. da Polí
cia Militar, Coronel Túno, os esclarecimentos devi
dos. 

O Governador ;lo Distrito Federal reconheceu o 
equívoco daquele segmento da Polícia Militar e 
anunciou providências concretas com relação ao as
sunto, no sentido de afastar o responsável que coor
denou a operação da manhã de hoje; de abrir um in
quérito e de formar uma comissão para acompanhar 
esse inquérito, constituída por estudantes, repre
sentantes da Comissão de Direitos Humanos e por 
Parlamen1ares. 

O próprio Coronel Túlio garantiu que o fato de 
hoje constituiu um desvio de conduta de um peque
no grupo da Polícia Militar e que a aquela corpora

. ção ericontra-se consternada pelos acontecimentos. 
Inclusive pediu para se afastar da condução do in
quérito e solicilou ao Governador que atribuísse a 
responsabilidade de apurar os falos ao Ministério 
Público para que garantir isenção ao procedimento. 
O Coronel Túlio comprometeu-se a fornecer os no
mes de todos os integranteS desse ato. 

Prestamos solidariedade ao Governador em 
respeito a sua história de vida. a sua histórià política, 
e em respeito a sua política de governo, que certa
mente condena esse tipo de ato. S. Exª nos disse 
que em nenhum momento poderia concordar com o 
ocorrido e que vai tomar todas as providências cabí
veis para o caso. 

Era isso que tinha a comunicar, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha, o Sr. Eduardo Suplicy, suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mauro Miranda. 

Ô SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy 
para uma comunicaÇão inadiável, por cinco minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, diante 
do ocorrido hoje peranté a Comissão de Assuntos 
Econõmicos, quando o Diretor de FISCalização Cláu
dio Mauch prosseguiu em seus esclarecimentos eu 
gostaria de dizer que não posso ficar satisfeito com 
a resposta dada relativamente às apurações que es
tão sendo realizadas pelo Banco Central sobre· ·o 
Banco Excel em dois episódios. 

O primeiro episódio refere-5e às operações de 
remessa de recursos através de contas CC5, uma 
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vez que o Banco Central, no ano de 1991, resolveu 
realizar uma averiguação e constatou irregularida
des no procedimento do Banco Excel, exatamente 
porque havia utilização de contas CC5 e remessa de 
recursos ao exterior, que não cumpriam todas as 
normas e legislação referente àquelas contas. 

Tudo isso está muito bem documentado, a 
ponto de o Deputado Augusto Carvalho ter, em 4 de 
junho de 1993, encaminhado a) Sr. Procurador da Re
pública, Aristides Junqueira. urna representação, soroci
tando providências diante das infonnações de que dis
punha Segundo essas, o Sr. Gilberto de Almeida No
bre era Chefe do Departamento de Câmbio do Banco 
Central do Brasil exatamente no período em que era 
feita aquela averiguação e. como tal, havia sido res
ponsâvel pela não-conclusão até hoje, ou pelo menos 
até aquela da!a. da averiguação. Não sabemos se 
houve. ou não, correção daqueles procedimentos. 

Os fiscais do Banco Central, à época, haviam 
recomendado o descredenciamento do Banco Excel 
para a realização de remessas ao exterior, para a 
realização de operações de câmbio. · · 

Ora. em 1993, depois dia impeachment do Pre
sidente Fernando Collor de Mello, o Sr. Gilberto de Al
meida Nobre deixou o Banco Central, aposentou-se e 
foi trabalhar como DirelDr do Departamento de Câmbio 
do Banco Excel, do qual hoje é V' !Ce-Presidente. 

Quero ressaltar - hoje já disse isso na Comis
. são de Assuntos Econômicos, especialmente ao Se
nador Antonio Carias Magalhães, - que levanto es
sas questões não para atrapalhar a negociação do 
Banco Excel com o Banco Econômico, mas para sa
ber se o Banco Central concluiu o exame relativo às 
irregularidades então detectadas. Gostaria de saber 
se a averiguação será concluída antes da aprovação 
pelo Banco Central da operação pela qual, utilizan
do-se do Proer, o Excel absorverá os ativos do Ban
co Econômico. 

O Sr. Cláudio Mauch disse-nos que ainda não 
há conclusão a respeito. Conversei com pessoas 
que trabalham na fiscalização do Banco Central, e 
elas me informaram que normalmente a apuração 
de fato como esse é-eoncluída em 6 meses. Não há 
razão para que não tenha sido concluída após qua
se 5 anos de investigação. 

Outra indagação que fiZ ontem refere-se à Quí
mica Industrial Paulista Ressalto que, de maneira 
alguma, falo como porta-voz da famfiia Audi, do Sr. 
Nagib Audi ou do Sr. Ricardo Audi. Estou solicitando 
esclarecimento a respeito do fato de a Química In
dustrial Paulista ter encaminhado à Procuradoria da 
Justiça e à 78ª Delegacia Policial de São Paulo in- · 

formações e documentos, segundo os quais teria 
havido procedimento irregular, tanto da Química In
dustrial Paulista quanto do Excel Banco. 

Quero dizer que hoje o advogado do Excel 
Banco, Márcio Thomaz Bastos, meu amigo pessoal, 
teve a gentileza de .telefonar-me, bem como o outro 
advogado, o Sr. Luiz Buccehi. Ambos me encami
nharam informações, que registro. 

Na 24" Vara Cível da Capital, o Juiz Sebastião 
Thiago de Siqueira, em 1Q de fevereiro de 1996, jul
gou improcedente, em primeira instância, a ação 
contra o ao-réu Excel Banco SI A, movida pela Quí
mica Industrial Paulista, que recorrerá em segunda 
instãncia O importante, Sr. Presidente, é que o Ban
co Central não concluiu a apuração. 

· O Sr. Cláudio Mauch disse que, a partir das 
perguntas que fonnulei ontem, telefonou para o De
partamento de Fiscalização, na Avenida Paulisla. 
em São Paulo, onde está tramitando esse processo, 
que, confonne lhe disseram, tem cerca de trezentas 
páginas e ainda não tem a informação precisa 

Avalio como adequado e prudente, para o Mi
nistro da Fazenda, Pedro Malan, e para o Presidente 
do Banco Central, Gustavo Loyola, que, em ambos 
os casos haja a conclusão e que o Congresso Na
cional seja informado. Pode ser que não haja impe
dimentos para a institt.ição Excel Banco absorver os 
ativos do Banco Econômico e possa a operação 
ocorrer normal mente. Mas, é importante que antes o 
Banco Central conclua a averiguação. Se constata
. da irregularidade, o Banco deve dizer qual a medida 
adotada, se advertência, punição ou responsabiliza
ção do culpado. Pode ser que ela não abranja toda a 
insti!Lição, mas alguma medida precisa ser tomada 
O relatório de auditoria não pode ficar sem conclu
são. Isso constituiria grave omissão de quem esté· a 
serviço do poder plblico. Muto obrigad_9. ·-

0 SR. PRESIDENTE {Mauro Miranda) - Os 
Srs. Senadones Emandes Amorim, Leomar Otintani
lha e Joel de Hollanda enviaram discursos à Mesa 
para serem pl.blicados, na forma do disposto no art 
n" 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ERNANDES AMORIM {PMDB-RO) -Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Estado de 
Rondônia transtonnou-se, por força do descaso e da 
desfdia, em vítima continuada do esbulho perpetra
do por governantes acreanos, que, por absurdo que 
pareça, encontram na tímida vacilação e na evidente 
fraqueza das autoridades de Rondônia, o seu ponto 
de sustentação para di lapidarem o patrimõnio da mi
nha terra por eleição, o Estado de Rondônia 
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É chegado o instante do basta. Estou plantan
do a semente de uma luta pelo restabelecimento do 
direito líquido e certo do Estado de Rondônia ao ter
ritório que foi, é, e sempre será seu, a Ponta do 
Abunã 

O povo rondoniense, estou certo, saberá distin
guir a quem, sozinho, levantou a bandeira dos seus 
interesses, dos muitos que preferiram o silêncio e o 
comodismo. 

Não é justo o Estado do Acre usufruir do que 
·não lhe pertence. Menos ainda é Rondônia, cabis
baixa, aceitar, através da traição dos que não lhe 
defendem a cada palmo de terra, pagar à vassala
gem indevide, à custa da covardia e da conivência 
que negam a alma lutadora de sua brava, honrada e 
heróica gente. 

Mesmo que fosse em vão, ainda que fosse 
meu último gesto, eu não desistiria Não posso com
pactuar com tamanha lesão, com tamanha subtra
ção de direitos. Não há dúvida Não há discussão. A 
Ponta do Abunã é de Rondônia e dos rondonienses, 
e, em seu favor há de ser revertida Sou dos que, 
por Rondônia, tenho dedicado toda a minha vida 
Lutarei com denodo até a vitória final, sem nada 
mais cobrar dos que deveriain cerrar fileiras a meu 
lado, e, por serem fracos, preferem a resignação 
que não constrói e não engrandece. O povo nessa 
luta é o meu companheiro. 

O laudo técnico do IBGE, referendado pelo le
gislador Constituinte, no art 12, § 52' da Carta Políti
ca brasileira, declara, com todas as letras, ser de 
Rondônia o que a Rondônia será restituído. A Ponta 
do Abunã tem dono: o povo de Rondônia 

De cabeça erguida e com voz altiva, Rondônia 
redime os rondonienses, na certeza de que a vida só 
tem sentido se a honra e a dignidade não forem per
didas. 

Viva o povo de Rondônia Viva as comunida
des de Extrema e Nova Califórnia Viva a Ponta de 
Abunã. 

Muito obrigado. 

O SR. LEOMAR QUJNTANILHA (PPB-TO) -
Sr. Presidente, Sr%. e· Srs. Senadores, o Pais tem 
acompanhado com especial interesse as medidas 
anunciadas pela área econômica do Governo Fede
ral com vistas ao fortalecimento do Banco do Brasil. 
E o faz com muita propriedade, até ponque a história 
do Banco do Brasil se confunde com a própria histó
ria da Nação. 

As medidas que prevêem uma verdadeira 
reestruturação do Banco foram anunciáâas após a 

revelação do prejuízo da instituição em 1995, da or
dem de 4,2 bilhões de reais. 

Prejuízo sem precedentes na história do· Banco 
ou de qualquer outra empresa, nacional ou estran
geira, em atividade no País, evidenciou-se a neces
sidade de se implementar ações mais contundentes, 
de ordem estrutural, que, somadas às medidas ad
ministrativas que já vinham sendo adotadas pela di-

. rêção do Banco, poderão reverter o quadro de difi
culdades ora verificado. 

As razões para o prejuízo apresentado podem 
ser resumidas no elevado estoque de alivos de difícil 
recuperação, altos custos administrativos e proble
mas de incompatibilidade entre ativos no exterior em 
dólar e passivos em real. 

Tais problemas tiveram origem, sobretudo, por 
volta de 1982, logo após a eclosão da crise da dívi
da externa brasileira Naquele período, a escassez 
financeira do Estado, em decorrência dos encargos 
da divida, fez com que diminuíssem drasticamente 
os recursos oficiais disponíveis para o principal setor 
de atuação do Banco, a agricultura. O financiamento 
à atividade rural passou a ser mais oneroso, levando 
ao crescimento das taxas de inadimplências, ao 
mesmo tempo em que, afetados pela exacerbação 
das taxas inflacionárias, dívidas de outros setores 
econõmicos também se avolumaram. 

Com a edição do Plano Collor em 1990, regis
trolHle dificuldades para o cumprimento da política de 
preços mínimos, provocando a elevação do fndice de 
créditos não pagos na agricultura Responsável por 
80% do créállo rural concedido pelo sistema bancário, 
o Banco do Brasil sofreu as maiores dificuldades, agra
vadas com a inadi~ncia também do setor p(blico. 

Mais recertemente, com implartação do Plano 
Rea, o sislerna bancário ter.te SLbstanciaJ perda de re
ceitas decorrentes de ganhos inflacionários. No caso do 
Banco do Brasil, a queda do primeiro para o segundo 
semestre de 1994 foi da ordem de 87 por cento, sendo 
que essa reduçà:> continuou nos exercícios seguintes. .~ 

Esse quadro de graves dificuldades motivou o 
Governo a adotar um conjunto de ações jamais visto 
na história da instituição. Aluando tanto na área ope
racional quanto na área administrativa, pretende-se 
o saneamento financeiro do Banco e a sua mod~ 
ização administrativa e tecnológica 

Dentre as principais medidas contempladas no 
Plano de Reestruturação destaca-se a recomposi
ção da estrutura do patrimônio líquido da empresa, 
com uma chamada de capital no valor total de 8 bi
lhões de reais, quantia suficiente para Slavancar a 
presença do Banco no mercado. Atenderão a essa 
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chamada de capital os mais de 300.000 acionistas 
minoritários da instituição, compostos de pessoas 
físicas. fundos de pensão e outros investidores 
institucionais no País e no exterior. O Tesouro Na
cional, controlador do Banco e detentor de 29,2 % 
do capital total, emprestará decisivo apoio a esse 
reforço de capital, comprometendo-se, inclusive, a 
subscrever a totalidade das eventuais sobras de 
ações. 

, Serão também desenvolvidos esforços para a 
recuperação de créditos. Para se ter uma idéia do 
que isso poderá representar, somente em dezembro 
de 1995 o montante das dívidas vencidas foi de 16,8 
bilhões de reais. Para este ano, nesse item, a meta 
fixada chega a 2,1 bilhão de reais. 

Ao lado dessas medidas de aumento de capital 
e de recuperação de créditos, pronnover-se-á a ade
quação dos custos administrativos à capacidade de 
geração de receitas, oferecendo-se novos produtos, 
com ênfase para o setor de seguridade. Buscar-se-â 
a melhoria da rentabilidade por unidades de atendi
mento, tanto pela adequação do quadro de pessoal 
à nova realidade da instituição, quãnto pela conten
ção de outros custos administrativos. 

Na área de tecnologia, por atuar num mercado 
de grande concorrência, atenção especial será dada 
às soluções tecnológicas de alto nlvel e de imple
mentação rápidá Estão programados para 1996 in
vestimentos da ordem de 550 milhões de reais para 
a expansão do projeto de tecnologia: garantindo aos 
clientes melhoria significativa na qualidade do aten
dimento e maior segurança e agilidade na comunica
ção interna 

Em complemento às medidas de revigoramen
to, serão adotadas medidas que visam à modifica
ção do sistema de gestão, com o propósito de res
guardar os interesses dos acionistas minoritários e 
mesmo o da sociedade como um todo, uma vez que 

_ na condição de contribuintes os cidadãos têm o di
reito de saber como são aplicados os recursos que 
lhe são recolhidos na forma de tributos. 

Nesse sentido, dar-se-á maior transparência à 
gestão do Banco com o aumento dos repre
sentantes do setor privado no Conselho de Adminis
tração, que é o órgão diretivo máximo da instituição. 
Uma das principais mudanças é a criação do voto 
qualificado de cinco membros do Conselho de Ad
ministração para a tomada de decisão sobre maté
rias de grande relevância, que envolvam a definição 
de políticas de negócios e escolha de titulares de 
postos-chave. Será igualmente promovida mudan
ças no Conselho Fiscal, dentro da política de conte-

rir maior transparência e controle mais eliCai das 
ações desenvolvidas pelo Banco. 

. Com a adoção desse conjunto de medidas, o 
Banco do Brasil certamente estará preparado para 
os novos tempos que se apresentam, conservando a 
sua secular tradição de instituição financeira sólida, 
cuja presença marcante pode ser sentida em todos 
os segmentos da economia nacional. 

O fortalecimento do Banco do Brasil interessa 
não apenas aos seus acionistas, Clientes e funcioná
rios, mas também a toda a sociedade brasileira, a 
quem tem prestado serviços de qualidade já por 
quase 200 anos de história 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE)- Sr. Pre
sidente, sr-s e Srs. Senadores, Brasil e Portugal, errixl
ra expressem duas pátrias distintas. na realidade consti
tuem uma só f<rn~ia pelos profundos e estreitos la;:os 
cLJ!u'als que aproximam as duas grandes nações. 

Fruto da ousadia lusitana, que se , aventurou 
com o brio e a coragem de seus homens na aventura 
do além-mar como a desvendar as fronteiras de um 
mundo novo, o Brasil nunca renunciou a esses laços 
legítimos de sua história. Pode-se mesmo afirmar que, 
~ da distãncia geográfica, Portugal e Brasil sãJ 
riOs que se alimentam da:;; mesmas águas. 

Por quê? Porque, plan1ando aqui as sementes 
de uma civilização nova, Portugal, com a au:lácia dos 
antigos colonizadores, soube lançar no solo americano 
sementes fecundas das quais a nossa pátria nasceria 
forte, altaneira, promissora, genuína Sem, contudo, 
perder a filiação ontológica que até hoje nos conver~ 
te talvez na expressão mais renovada e bela de toda 
a cútura lusitana 

E, ~ de todas as circtrlslâncias históricas que 
assi1alan o perfil de nossa ewll.I)OO enquanto pátria nova 
e criadom, o Brasil nunca perdeu o contato nem deixou de 
rllCEiler a inlülrda lusa. Deve-se mesmo assinalar que, 
nessa cami1ha:!a llistórica, o tra;:o ftrdamenlal é o de 
perfeita COill.l'1hOO oom a cútura que fez de Camões um· 
dos gênios maiores de toda a tunankla:le. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, essas 
considerações iniciais são necessárias quando 23· 
somamos à tribuna desta venerável Casa do Parla
mento brasileiro para evocar e evidenciar a impor
tância do Gabinete Português de Leitura de Pernam
buco, fundado em ·3 de novembro de 1850. 

Sediado em Recife, capital do Estado, o Gabinete 
nasceu da necessida::le percebida por um gnupo de por
tugueses de estabelecer em solo pálrio um ponto de 
convergência entre lusitanos e brasileiros. Objetivava, 
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sobretu:lo, . mir os imigrantes residentes em Per
narrbu:o, ''fomentando a sua unidade moral e con
gregardo-oo na cultura pátria po~uesa e ro arror 
oo Brasil.' 

Isso sem falar do objetivo primeiro de "come
morar solenemente as gloriosas datas da história 
po~uesa, especialmente o Dia de. Portugal, de 
Camões e das comunidades portuguesas". 

A idéia de instituir-se o Gabinete Português de 
Lettura deve-se ao comendador Miguel José Alves, 
ao tempo chanceler do Consulado de Portugal em 
Pernambuco. Coube, entretanto, ao cirurgião e· jor
nafista João Vicente Martins a sua fundação e cons
tituição da primeira diretoria, aprestando as provi
dências para instalá-la definitivamente em 15 de . 
agosto de 1851. 

Dispondo de sede própria desde 1921, o Gabi
nete Po~uês de Leitura tem-se destacado na vida 
cultural de Pernambuco e do Brasil com a realização 
de um sem-número de seminários, conferências, ex
posições de livros, fotografias e artes de modo geral. 
Sem falar, Sr. Presidente, no oferecimento de cursos 
variados e projeções cinemárográficas, entre as 
quais se destaca o documentário sobre Olinda e seu 
fundador, intitulado "Duarte Coelho - Pernambuco, 
passado e presente". 

No instante do reverenciamento a instituição 
tão vetusta, cumpre assinalar que o Gabinete Por
tuguês não recebe ajudas oficiais,' quer do gover
no luso, quer do governo brasileiro, mantendo-se à 
custa de doações feitas por portugueses residen
tes em Pernambuco e de rendas a ele legadas no 
passado. 

Na avaliação de sua atividade cultural, não 
poderíamos deixar de registrar a importância da 
Livraria Camões, primeira a ser instalada e manti
da por uma inslitt.ição lusttana em todo o Brasil. 
Merece ainda destaque especial a Revista Encon
tro, editada desde 1983 com vistas a promover a 
reciprocidade d;is experiências culturais dos dois 
países. .. 

Para avaliar corretarnente a importãncia do Ga
binete Po~uês na cultura regional, bastaria apon
tar o papel de sua biblioteca, que conta, atuaimente, 
com acervo superior a 80 mil volumes, a malar parte 
deles proveniente de doações efetuadas por diver
sas inslitt.ições portuguesas. 

Outro aspecto a cuja ênfase não podemos re
sistir neste momenro retere-se à valiosa qualidade 
desse acervo amamentado por obras muiro precio-

sas, entre as quais se destacam o manuscrito de A 
Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, a biografia 
de Frei Barrolomeu dos Mártires, editada em 1919, e 
o famoso Brasma I Mauritti História, de Gaspar 
Bar1éus, publicado em 1647. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, ao assi
nalar nos anais desta Casa a importância do Gabi
nete Português, secular instituição cultural, e seus 
relevantes serviços prestados ao ensino e à cultura 
de Pernambuco, pretendemos também homenagear 
o Estado Português, a sua gente e a sua cultura 
Manifestamos exultamento por perceber que, quanto 
mais passa o tempo, mais se enraízam esses países 
num só amálgama, pois que genuína a sua con
fluência e indestrulivel o seu procesSo de conver
gência histórica. 

Era o que linha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Não 
há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar a sessão, designando para a Ordem do Dia 
da sessão deliberaliva ordinária, a realizar-se ama
nhã, às 14h30min, as seguintes matérias: 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N~6, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n" 273, de 1996) 

Discussão, -em turno único, do Projero de Lei 
da Câmara n" 6, de 1996 (n" 1.178/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que autoriza a União a delegar aos municípios, es
tados da Federação e ao Distriro Federal a adminis
tração e exploração de rodovias e portos federais, 
tendo 

Parecer sob n" 27, de 1996, da Comissão 

-de Constituiçllo, Justiça e Cidadania, favo
rável, com emenda n" 1-GCJ, de radação. 

(Dependendo de parece[ sobre as emendas de 
Plenário) · 
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-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO . 

Nº23, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento no 274, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução no 23, de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer no 92, de 1996, da Comissão de As
suntos Econõmicos), que autoriza o Estado do Ceará 
a contratar operação de crédito junlo à Caixa Econõm~ 
ca Federal, no valor de vinte e cinco milhões, oitocen
tos e treze mil e sessenta e oito reais, destinada ao de
senvolvimento de ações voltadas à melhoria da quali
dade de vida da população de. menor renda, com re
cursos do FGTS, dentro dos Programas Pró-Moradia, 
Pró-Saneamenlo e Pró-Conclusão. 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 17, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento no 291, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara no 17, de 1996 (no 600/95, na Casa de 
origem), que concade anistia de multas cominadas 
pelo Tribunal Superior do Trabalho, a entidades sin
dicais e associações a elas vinculadas, em virtude 

. de sentença judicial. 
(Dependendo de parecer da_ .Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania) 

--4-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI· DO SENADO 

Nº87, DE1992 

Discl ssão, em turno mico, do Stbslihíillo da Câ
mara oo Projeto de Lei do Senado ,. 87, de. 1992 (n" 
3.772/93, naquela CEGa), de aulorla do Senador Man
sueto de Lavor, que dispõe sobre o reassentamento de 
habitantes e trabalha:lores em im6véi n.rcll deSapropria
do por necessidade ou ulilida:le p(iJiica, tendo 

Parecer favorável, sob no 96, de 1996, da Ccr 
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 95,DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara no 95, de 1995 (no 534/95, na Casa de 

origem), que dispõe sobre anistia relativamente às 
eleições de 3 de outubro e de 15 de novembro dos 
anos de 1992 e 1994, tendo 

Pareceres 

- proferido em Plenário, em substituição à eo. 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Ney Suassuna, favorável ao Projeto; e 

- da Comissão de Constituiçao, Justiça e c~ 
dadania, sob no 1 oo, de 1996 (sobre as emendas de 
Plenário) pela aprovação da emenda no 1, e rejeição 
da emenda no 2. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N2241, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado no 241, de 1991, de autoria da Senadora 
Mariuce Pinto, que estabelece prazo para a elabora
ção do Plano Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social e dá outras providências, tendo . 

Pareceres 

- proferido em Plenário, em so.bstituição à Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se
nador Ronaldo A~<~gão, favorável ao Projeto; e 

- da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sob n• 95, de 1996 {em virtude de requeri
mento de reexame), favorável ao Projeto, com as 
emendas de n"S 1 e 2-CCJ. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Está 
encerrada a sessão. • 

(Levanta-se a sessão ás 18h50min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. BERNARDO CABRAL NA SESSÃO DE 
26103/96, QUE SE REPUBLICA POR HA
VER SAlDO COM INCORREÇ(JES NO DSF 
DE27-3-96. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, no dia 29 de 
agosto do ano passado ocupei esta tribuna para 
apresentar ao Plenário o trabalho •o Papel das Hi
drovias no Desenvolvimen10 Sustentável da Região 
Amazônica Brasileira", Ocasião em que solicitei o 
apoio da Mesa Diretora para impressão do mesmo, 
pedido este que foi atendido, contanto, inclusive, no 
dia do seu lançamento, com a presença do eminente 
Presidente José Sarney. 

Naquela .data, dizia eu que, como ribeirinho, 
aprendi C2m os rios da minha Amazônia querida ~ue 
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eles sempre saem vitoriosos dos obstáculos que en
frentam, porque os vão circundando. Assim o foi 
quando da cassação do meu mandato parlamentar 
e suspensão dos dez anos de meus direitos políti
cos e nas· atribulações de homem público, cônscio 
do seu dever para com a cidadania e a responsa
bilidade de auxiliar no desenvolviml!nto deste 
grande País. 

Volto hoje a esta tribuna para fazer referência 
a um fato que passou despercebido por este Plená
rio: dia 22 de março, sexta-feira, comemorou-se no 
mundo todo o Dia Mundial da Água, instituído pela 
Organização das Nações Unidas- ONU. 

O capítulo 18 da Agenda 21, Compromissos 
das Nações, assumidos em 1992, na Conferência 
do Rio, estabelecia, como parte dos princípios fun
damentais, a sua indivisibilidade (a qualidade deve 
ser tratada com a quantidade, conjuntamente), o 
seu valor econômico e a sua condição de recurso 
ambiental. Alertava também o capítulo 18 da 
Agenda 21 que a água é um recurso limitado e em 
fase de escassez. Apesar de ser um recurso reno
vável - pois tem a capacidade de se recompor em 
quantidade principalmente pelas chuvas e por sua 
capacidade de absorver poluentes - o seu mau 
uso, a agressão da atividade humana ao ciclo hi
drológico tem levado a previsões de sua escassez, 
repito, ou mesmo falta. 

Apenas 0,6% (zero vírgula sei~. por eento) da 
água existente é água doce disponível, natural
mente. 

Já temos conflitos em diversas regiões do 
mundo devido a recursos hídricos tais como: 

- Rio Nilo -países: Egito, Etiópia, Sudão. 

Problemas:· sedimentação, enchentes, desvio 
do rio para aproveitamento. 

-Rio Grande/Colorado - Países: EUA e Mé-
xico 

Problemas: ~ínização, disponibilidade e agro-
tóxicos. 

- Rio lndus/Sutiei - fndia, Paql!!Stão. 

Problemas: irrigação. 

- Rio Reno - países: França, Holanda, Suíça, 
Alemanha. 

Problemas: poluição indusbial. 

- Rio Mekong - Países: Camboja, Laos, Tailân
dia, Vietnã 

Problemas: disponibilidade, enchentes. 

- Rio Lauca- Países: Bolívia e Chile, 

Problemas: barragem e salinização. 

A disponibilidade hídrica do Brasil é de 
177900 metros cúbicos por segundo, correspon
dente a 53% do total da América do Sul e 12% do 
total mundial. · 

Não preciso dizer mais nada sobre o valor de 
nossa riqueza. E aqui cabe a indagação: como es
tamos cuidando da mesma? 

É penoso, imensamente penoso responder. muito 
maL 

Basta que qualquer um de nós se debruce so
bre os anais da CPI sobre. a situação dos recursos 
hídricos no Brasil, realizada em 1984, na Câmara 
dos Deputados, presidida pelo Di!putado Oswaldo 
Coelho e tendo como relator, o então Di!putado 
Coutinho Jorge, hoje nosso colega no Senado, que 
verificaremos o nosso pouco avanço. 

Desde 1991 , tramita na Câmara dos Di!puta
dos o Projeto de Lei n" 2249, que dispõe sobre a po
lítica nacional de recursos hídricos e cria o sistema 
de gerenciamen1o integrado de recursos hídricos. 
Este Proje1o de Lei, Sr.Presidente, visa a organiza- · 
ção do setor de recursos hídricos, dentro de um en
foque ambiental, tendo sido solicitado por ocasião 
da conclusão da CPI de 1984. 

É preciso, Sr. Presidente, St-!s e Srs. Senado
res, que aprovemos logo este Projeto de Lei, para 
que os esforços do Exm"-. Ministro -Gustavo Krause e 
do eficiente Secretário de Recursos Hídricos enge
nheiro Paulo Romano, resultem em conseqüência 
efetiva, objetivando e coordenando as ações em ní
vel federal, estadual e municipal. 

Só assim teremos condições institucionais, 
organi~cionais e financeiras para que iniciativas 
tais como Encontro Nacional de Recursos Hídricos 
e Desenvolvimento Sustentável, realizado· em Bra
silia na semana pasSada e o 11 Encontro dos Se
cretários de Recursos Hídricos do Nondeste e Mi
nas Gerais, realizado no início de março em Ara
caju, nos quais me fiz representar pelo meu com
petente Assessor Técnicó, engenheiro Arnaldo Au
gusto Se !ti, possam ter. resultados positivos e a 
curto prazo para o bom gerenciamento dos nossos 
recursos hídricos. 

Espero que no próximo Dia Mundial da Água 
tenhamos a nossa lei aprovada 

É o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muí1o obrigado. 
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Ata da 31ª-Sessão Deliberativa Ordinária 
em 28 de março de 1996 

2" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
Presidéncia dos Srs. José Samey, Júlio Campos, Ney Suassuna, Romeu Tuma 

Nabor Júnior, Edison LoMo, Valmir Campelo e Ramez Tebet 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES' 

Ademir Andrade- AntcniQ Carlos Magalhães -
Antonio Carlos Valladares -Artur da Távola - Belto 
Parga - Benedita da -silva - Beni V eras - Bernar
do Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio -
Carlos Wilson - Coutinho Jorge' - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernan
des - Epitacio Cafeteira - Ernandes Amorim - Es
periclião Amin - Fernando Bezerra - Freitas Neto -
Geraldo Melo - GeiSOn Camata- - Gnberto Miranda 
- Gilvam Borges - Gt.ilheiTne Palmeira - H~.go 
Napoleão - fris Rezende -Jefferson Peres -João 
França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas 
Pinheiro -José Agripino -José Alves -José Bian
co -José Eduardo Outra -José Fogaça --José lg

nácio Ferreira --José Roberto Arruda - José: Sar
ney - Júlio Campos - Júnia Mai-lse - Laura CSm
pos - Leomar QUnlélni!ha - Levy Dias - lucldio 
Portel! a -Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho -t.uiz 
Alberto de Oliveira - Marina Silva - Mauro Miranda 
- Nabor Júnior - Ney Suassuna - ÓÕOfre Or.ínan- -
Osmar Dias - Pedro P"IVa_ -l?edro Simon - Aamez 
Tebet - Aenan CalheirOS --Roberto Freiie - Ao-_ 
berto Requião - Romeu Tuma - Aonaldo Cun_ha 
lima - Sebastião_Rocha -Sérgio Machado - Teo
tonio Vilela Filho - Valmir Campelo - Vilson KJelnü
bing -. }Naldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 70 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O .Sr. -IS! Secretário em exercfcio. Senador Jef
ferson Péres, procederá à leitura do Expediente. 

É" lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N'$145 E 146, DE 1996 

Sobre emenda ao Projeto de Lei do 
Senado n2 348, de 1991 de autoria dO Se
nador Nelson Carneiro "Dá nova redaçao 
ao art Si do Decreto-Lei fti!. 3, de 27 de Ja
neiro de 1996, que disciplina as relaçoes 
jurídicas do pessoal que integra o sist& 
ma de ativldades protuárias". 

PARECER N2145 DE 1996 
(Da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania) 

Relator: Senador Ney Suassuna 
Vem esta Conlssão, para exame, a emenda oo 

Projeto de lei do Senado rf.! 348, de 1991. de incíativa 
do entOO Senador Dario Pereira, que ~Dá nova reda
ção ao art 92 do Decretl-lei n2 3 de 27 de janeiro de 
1 996. que discipfrna as relações jurfdicas dcl pessoal 
que integra o sistema de-atividades portuárias". · 

A proposição autoriza o Executivo a criar a Po
licia Portuária. como órgão subordinado ao oàparta.. 
mento de Policia federal. co~ base no quadro de 
funcionários da Guarda Portuária, organização admi
nistrada pelos concessionários dos serviços de por. 
tos e com vinculação técnica e operacional à capifa.. 
nla do porto. 

Quanto ao mérito por tomar a matéria somente 
autorlzativa, a emenda sana o vicio original de inicia

tiva do projeto que fere disJX>Sitivos do art. 61 da · 
C:on:s!ftuição Federal e, tarribém-o ConiQe quanto 00 
que oolide com o art 169 da Carta. artigos, parcial
mente transcritos abaixo: 

"Art.61( ..• ) 
§ 1 !i!. São de iniciativa prlvaüva do Pre-

sidente da República as leis que: 
1-( ... ) 
11 -disponham sobre~ 
a) cria~o de cargos, funções ou em

pregos públicos direta e autárquica ou au· 
mento de sua remuneração; 

- e} criação. estrutura<;ao e atribui~-;, 
dos Ministérios e órgi1os da administração 
pwtica. 

P:rt:"16'9.'(.:·.i·····--:·-···········-·-······-·-·
Parágrafo único. A· concessão de qual

quer vantagem ou aumento de remunera
ção. a criação de cargos ou alteração da es
trutura de carreiras. bem como a adrnissAo 
de pessoal, a qualquer título(._ .. ). só poderão 
ser feitas: 

1-( ... ); 
11 - se houver autorização especificas 

na lei de diretrizes orçamentárias ( ... )" 
(grifos nossos.) 

Não-obstante, a emenda ~ão sana um outro 
grave aspecto de inconstitucionalidade. deixando m 
texto original a cisposiçã.o que prevê o aproveita
mento dos antigos funcionários da Guarda Portuária. 
para preenchimenfD de cargos da Polícia Portuária 
sem concursa p(blico, em claro desacordo com o 
art 37 da Constib..ição F.:_ederal, que dispõe: 

~Art. 37. A administração pltllica díre
ta. indireta ou fundacional, de qualquer dos· 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municfpios obedecerá aos 
princípios de legalidade. impessoalidade, 
moralidade, plblicidade e, também. ao se
guinte: 

r - os cargos, empregos e funções pú
blicas sà::l acessíveis aos brasHefros que 
preencham os -ilHes estabelecidos em le; 

11 - a inveSfldura em cargo ou em;>rego 
p(blíco depende de aprovação prévia em 
concurso pltllico de provas ou de provas e 
Utulos. ressalvadas as nomeações para car
go em comissão declarado _em lei de_ fivre 
nomeação e eJ~:oneração; 
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III - o prazo de validade do concurso 
público será de até dois anos, prorrogável 
uma vez, por igual período; 

IV - durante o prazo improrrogável. pre
visto no edital de convocação, aquele apro
vado em concurso público de provas ou de 
provas e títulos será convocado- com priori
dade sobre novos concursados para assu
mir cargo ou emprego, na carreira; 

" ..................................... ··-·· .....•..... __, ___ _ 
Pelo exposto, opino favoravelmente à aprova

ção da emenda ao Projeto de Lei n" 348, de 1991, 
observada a seguinte subemenda: 

SUBEMENDA 

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único 
do art 9º- do Decreto-Lei n" 3, de 27-1-66, constante 
do art. 1 ~ da emenda ao PLS n" 348/91 : 

"Parágrafo único. O quadro da Polícia 
Portuária terá seus cargos de provimento 
efetivo preenchidos de acordo com o que 
dispõe o art 37 da Constituição Federal." 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 1995. -lriz 
Rezende, Presidente - Ney Suassuna, Relator -
José Bianco - Jefferson Peres ~ Francelina Pereira 
-Romeu Tuma (abstenção) - Ney Suassuna - Ber
nardo Cabral (abstenção) - Josaphat Marinho -José 
E. Outra (abstenção)-RamezTebet-~edroSimon. 

PARECER N"-146, DE 1996 
(Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura) 

Relator: Senador Gerson camata 
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto 

de Lei do Senado n" 348, de 1991, de iniciativa do 
então ilustre Senador Nelson Carneiro, que "Dá 
nova redação ao art. 9º- do Decreto-Lei nº- 3, de 27 
de janeiro de 1966, que disciplina as relações jurídi
cas do pessoal que integra o sistema de atividades 
portuárias". ,. " 

A proposição, que recebeu emendas no âmbito 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
CCJ, autoriza o Execlltivo a criar a Polícia Portuária, 
como órgão subordinado ao Departemento de Polí
cia Federal, com base no quadro de funcionários da 
Guarda Portuária, organização administrada pelos 
concessionários dos serviços de portos e com vincu
lação técnica e operacional à Capitania dos Portos. 

A iniciativa versa, inequivocamente, sobre ma
téria que diz respeito à alteração de normas adminis
trativas de pessoal, que já foram, a nosso ver, analisa
das com profundidade e propriedade pela CCJ. Somos 

de opiniãJ que não há qualquer aspecto relevante, do 
ponto de vista desta ComissãJ, para ser discutido. 

Pelo exposto, concordamos com o parecer da 
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. 

Sala da Comissão, 26 de março de 1996. - Se
nadora Emma Fernandes - Senador José Roberto 
Arruda - Senadora Marluce Pinto - Senador Ney 
Suassuna - Senador Mauro Miranda - Senador 
Roberto Requião -Senador Arlindo Porto - Sena
dor Elclo Alvares - Senador Freitas Neto - Sena
dor Carlos Patrocínio - Senador Romero Jucá -
Sanador José Agripino Maia - Senador Lúdio 
Coelho- Senador Gerson Camata. 

PARECER N"-147, DE 1996 

Da Comissao de Serviço de Infra-Es
trutura sobre o Projeto de Lei do Senado nº-
297, de 1995, de autoria do Senador Roberto 
Requiao, que "dispõe sobre o transporte a 
grane~ por meio de conduto, de derivados 
de petróleo produzidos no País". 

Relator: Senador Vilson Kleinübing 
t submetido à apreciação desta Comissão de 

Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal o 
Projeto de Lei do Senado n" 297, de 1995, de auto
ria do Senador Roberto Requião, que "dispõe sobre 
o transporte a granel, por meio de conduto, de deri
vados de petróleo produzidos no País". 

O objetivo do projeto é o de estimular a Petro
brás a continuar aplicando seus recursos na constru
ção de oleodutos que normalmente representam a 
forma mais económica de transporte de granéis lí
quidos. 

A Petrobrâs vem desenvolvendo, nos últimos 
anos. intensivo programa cfe construção de oleodu
tos, interligando suas refinarias a diversas cidades 
brasileiras. 

Estão sendo construídos no momento os se
guintes oleodutos: 

~1. oleoduto ligando a Refinari? de Paulínia às 
cidades de Ribeirão Preto, Uberaba, Ubertãndia, 
Goiãnia e Brasma; 

2. oleoduto ligando a Refinaria Landulfo Alves 
às cídades de Jequié e ltabuna; 

3. Oleoduto ligando a Refinaria do Paranã às 
cidades de ltajaí e Rorianópolis. 

4. está em fase de projeto o oleoduto que liga
rá a Refinaria do Paraná à cidade de Londrina 

Esse programa, embora represente um eleva
do investimento para a Petrobrâs, implica uma subs
tancial redução dos preços d~e combustíveis p~ a 
sociedade brasileira Isso porque, além de o trans-
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porte por conduto normalmente ser mais económico, 
o transporte por meio de caminhões-tanque e vagões-· 
tanque está mais sujeib:J a irregularidades e desvios. 

Considerando que os oleodutos estão sendo 
construidos pela Petrobrás com recursos próprios e 
que eles têm um prazo de retorno estimado em vá
rios anos, é importante garantir à Petrobrás o direito 
de operá-los. A administração desses oleoduros pela 
Petrobrás-Holding irá assegurar a redução dos cus
tos do suprimenro e a transferência desse beneficio 
para a população como um todo. 

O projeto é constitucional jurídico e apresenta 
boa técnica legislativa. 

Em face do exposlo. e dada a grande impor
tância de se viabilizar a ampliação dos. investimenlos 
em oleodulos em todo o pais, opinamos favoravel
mente à sua aprovação. 

Sala das comissões, 26 de março de 1996. -
José Agripino, Presidente - Vilson Kleinnubing, 
Relator - Emma Fernandes - José Roberto Arru
da -Freitas Neto - Marluce Pinto - Romero Juca 
- Ney Suassuna - Carlos Patrocínio - Gerson 
Camata - Mauro Miranda - Roberto Requiao -
Ludio Coelho- Elcio Alvares- Arlindo Porto. 

PARECER W 148, DE 1995 

Da Comissao de Infra-Estrutura so
bre Projeto de Lei da Câmara n~ 7 4, de 
1995 (~ 3.838, de 1993, na Câmara dos 
Deputados), que inclui no Plano Nacional 
de Viação o trecho que menciona, no Es
tado de Minas Gerais. 

Relator: Senador Arlindo Porto 
O Projeto de Lei da Câmara ~ 74, de 1995 

(Projero de Lei ~ 3.838-B, de 1993, na Câmara dos 
Deputados), inclui no Plano Nacional de Viação o 
trecho: Canal de São Simão - União - lturama, na 
BR-450, numa extensão de 92 Km. 

A rodovia está localizada numa região de inten
sa atividade económica, sobretudo nos setores in
dustrial e agropecuário, com grande intercâmbio co
mercial entre os Estados de Minas Gerais, Goiás, 
Malo Grosso e São Paulo. 

No momenlo, todo fluxo de escoamento da 
produção gerada naquela região vem se processan
do através da BR-153, cujos níveis aluais de tráfego 
requerem uma solução imediata para o seu desafogo. 

A inclusão do referido trecho rodoviário no 
PNV, e a slla conseqüente pavimentação, viria redu
zir a distância entre os diversos Estados do Centro
Oeste e Sudoeste do Pais, cabendo registrar uma 
economia de 126 Km entre Cuiabá e São Paulo, be-

neficiando não apenas a área de influência da rodo
via, mas a própria economia do Pais .. 

Ademais, os benefícios advindes deste encur
tamento de distância, refletem também na redução 
do frete - importante componente do preço final dos 
produtos transportados - bem como na redução do 
consumo dos combustíveis e do tempo de viagem. 

Finalmente deve-se observar que o trecho em 
questão trata-se de uma rodovia de ligação, cojas 
características se eriquadram na Lei ~ 5.917!73, 
que cria o Plano Nacional de Viação. 

Por todo o exposto. é o nosso Parecer pela 
aprovação do Projeb:J de Lei da Câmara ~ 7 4, de 
1995. 

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. -
José Agripino, Presidente - Arlindo Porto, Relab:Jr 
- Emflia Fernandes - Ney Suassuna -·Roberto 
Requião - Marluce Pinto - Carlos Patrocfnio -
José Roberto Arruda - Romero Jucá - Mauro Mi
randa - Gerson Camata - Freitas Neto - Lúdio 
Coelho - Elcio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expe
diente lido vai à publicação. 

O Projeto de Lei da Câmara~ 74, de 1995 (~ 
3.838/93, na Casa de origem), cujo parecer foi lido 
anteriormente, ficará sobre a Mesa, durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art 235, 11, d, do Regimenro I ntemo, combinado com 
o art ~da Resolução~ 37, de 1995, do Senado 
FederaL 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti
tuição que serã lida pelo Sr. 12 Secretário em exerci-
cio, Senador Jefferson Peres. · 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N•16, DE 1996 

Altera e revoga dispositivos da 
Constituição Federal pertinentes à Justi
ça do Trabalho e institui o Contrato Cola
tivo de Trabalho. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, rios termos do § 30- do art 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda 
ao texlo constitucional: 

Art. 1•0sarts. 70, !!', 11 e 114da0onstituição Fe
deral passam a vigorar com as seguintes aitera;:ões: 

"Art. 70 ................................................. . 
VI - irredutibilidade do salário, salvo 

negociação coletíva; 
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XIII -duração do trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e 
quatro semanais, facultada a compensação 
de horários e a redução da jornada, median
te negociação coletiva; 

XXVI - a negociação coleliv'il mediante 
acordo, convenção ou contrato. coletivo de 
trabalho, garantido seu reconhecimento; 

§ 1• Além do disposto nos incisos VI, 
XIII. e XIV, pode ser objeto de negociação 
coletiva o estabelecido nos incisos I, V, IX, 
XI, XII, XV, XVI, XXI, XXII, XXIII, XXV, XVII 
e XXVIII. 

§ 22 Os direitos previstos nos incisos 
mencionados no parágrafo anterior somente 
poderão ser reduzidos mediante negociação 
coletiva precedida da aprovação da maioria 
absoluta ds trabalhadores interessados, em 
escrutínio secreto, que será acompanhado 
por representante do Ministério Público, po
dendo este, no caso de irregularidade, re
querer à Justiça do Trabalho a declaração 
de inconstitucionalidade ou ilegalidade do 
acordo. 

§ 3" A redução de direitos medi ante 
negociação coletiva não admite convenção 
ou contrato colativo de trabalho e só é válida 
quando efetivada entre o sil)dicato dos tra
balhadores e o empregador, por período de
terminado, não superior a seis meses. 

§ 4º- A automação de serviços de pro
cessos produtivos que implique redução de 
postos de trabalho deverá ser programada 
pela empresa, com pelo menos seis meses 
de antecedência, a fim de possibilitar a reci
clagem dos trabalhadores e a sua realoca
ção no mercado de trabalho._ 

§ 5º- O emprego de mão-de-obra inten
siva garante·à empresa: 

I - inéentivos de ordem tributária; 
11 - maiores facilidades para obtenção 

de crédito; e 
III - taxas de juros mais favorecidas, 

além de outros benefícios fixados em lei. 
§ 6º- São assegurados à categoria dos 

trabalhadores domésticos os direitos previs
tos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, 
XIX, XXI e XXIV, bam como a sua integra
ção à previdência social, além de outros es
tabelecidos em lei ou negociação coletiva 

Arl a• É livre a associação profissional 
ou sindical, vedada ao poder público a inter
ferência e a intervenÇão em entidade sindi
cal ou a exigência de autorização para o seu 
funcionamento, ressalvado o registro no ór
gão do Mini~tério responsáVel pelas relaçõ
es de trabalho. 

§ 1° As entidades sindicais obedecem · 
aos seguintes princípios: 

I - é obrigatória a participação das en
tidades sindicais nas negociações coletivas 
de trabalho; · 

11 - às entidades sindicais compete a 
defesa dos direitos e interesses individuais 
ou coletivos dos seus associados e da cate
goria, no caso de entidade sindicai prepon
derante, que só perderá esta condição se for 
comprovada a existência de outra entidade, 
mais representativa, com pelo menos três 
anos de efetivo funcionamento, na mesma 
base territorial; 

III - ninguém será obrigado a filiar-se 
ou a manter-se filiado a sindicato; 

IV - as rontribuições sindicais serão 
definidas pela assembléia geral dos associa
dos, que em se tratando de entidade sindical 
dos trabalhadores, serão descontadas em 
folha de pagamento, constituindo-se obriga
ção da empresa o seu reco I himento à res- _ 
pectiva entidade sindical; 

V - é vedada a dispensa do emprega
do sindicalizado a partir do registro da candi
datura a cargo de direção ou representação 
sindical, e, se eleito, ainda que suplente, até 
um ano após o final do mandato, salvo se 
cometer falta grave nos termos da lei; 

VI - às entidades sindicais é garantida 
.autonomia sindical, sendo obrigatória a exisc 
tência de conselho_ fiscai e a aprovação 
anual das contas pela assembléia geral; 

Vil - as entidades sindicais serão regi
das por princípios democráticos, com elei
ção secreta e periódica de seus dirigentes; 

VIII - constitui crime contra a organiza
ção do trabalho a obstrução da organização 
sindicaL 

§ 2• As disposições deste artigo apli
cam-se à organização de sindicatos ~rais e 
de colônias de pescadores, atendidas as 
condições que a lei estabelecer. 

§ 3º- O disposto no inciso V deste artigo 
somente se aplica às entidades sindicais 
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com base territorial igual ou superior à área 
de um Município, garantindo-se para os de
mais, no caso de despedida imotivada ou 
sem justa causa, indenização adicional equi
valente a um salário por ano de trabalho; 

Art. 11 . A solução autónoma dos confli
tos de trabalho será estimulada através da 
livre negociação coletiva, que assegura às 
entidades sindicais o direito á formalização 
de acordos. convenções e contratos coleti
vos de trabalho, garantindo o seu reconheci
mento durante o prazo de vigência, que po
derá ser de até dois anos, vedada a suspen
são liminar de suas cláusulas pela Justiça 
do Trabalho, sem prévia instrução proces
sual, exceto no caso de flagrante ilegalidade 
ou inconstitucionalidade. 

§ 12 Frustracla a negociação coletiva, 
as partes poderão eleger árbitros. 

§ 2" Os acordos, as convenções e o 
contrato coletivo de trabalho poderão conter 
cláusulas que estabeleçam formas e proce
dimentos de solução autônoma dos conflitos 
individuais de trabalho, através da constitui
ção de comissão paritária de negociação. 

Art .. 114. Compete à Justiça do Trabalho: 
I - conciliar e julgar os dissídios indivi

duais entre trabalhadores e,empregadores, 
abrangidos os entes de direito público exter
no e da administração pública di reta e indi
reta dos Municípios, do Distrito Federal, dos 
Estados e da União, bem como os litígios 
que tenham origem no cumprimento de suas 
próprias sentenças; 

11 -julgar as ações de cumprimento re
lativas aos acordos, convenções e contratos 
coletivos de trabalho; 

III - os dissídios coletivos de natureza 
jurídica, bem como a ação civil pública e a 
ação coleliva proposta pelo Ministério Públi
co e pelas· entidades sindicais. 

Parágrãfo único. É vedado o estabele
. cimento âe norrras e condições coletivas de 
trabalho pela Justiça do Trabalho, salvo o 
que for fixado em lei complementar.• 

Justificação 

Não chega a ser novidade a defesa do contrato 
coletivo de trabalho como a alternativa mais demo
crática e evoluída para o disciplinamento das relaçõ
es laborais. O exemplo que nos vem das nações de 

maior pujança ecoilômicá, onde o contrato coletivo é 
a regra, faz com que sua excelência seja admitida 
por estudiosos, sindicalistas, empresários e gover
nantes. A autorização para que patrões e emprega
dos firmem-no existe em nossa legislação ordinária 

- há décadas, consta[!do da Consolidação das Leis do 
Trabalho a sua previsão. 

Se já em épocas mais remotas, quando nossa 
economia ainda era pouco desenvolvida, o contrato 
coletivo de trabalho era visto como a fórmula ideal 
no campo das relações entre empregadores e traba
lhadores, nos dias que correm, de notável dinamis
mo econômico, ele passa a ser uma necessidade vi-
vamente sentida · 

O contexto de .Qiobalização da economia tem 
sujeitado o parque produtivo ~acional a um nível 
cada vez mais intenso e mais qualificado de compe
titividade, pois os concorrentes internacionais dispõ
em, em geral, de meios privilegiados para tornarem 
seus produtos atraentes nos mercados externos. 
Essa exposição à competição internacional deman
da de nossos empresários um gigantesco esforço no 
sentido da capacitação tecnológica como via para in
crementar seus níveis de produtividade e qualidade. 
Conquanto seja grande esse desafio, podemos dizer 
que o empresariado brasileiro vem sabendo respon
der a ele. O fato, porêm, é que esse processo de 
modernização das matrizes tecnológicas e organiza
cionais de nossas unidades produtivas cobra ainda 
maior urgência à tarefa de reformularmos nossas re-
Jações laborais. · 

Todo o aparato legal que regula rigidamente o 
mercado de trabalho brasileiro vem tornando-se ob
soleto à medida que o sistema económico ganha em 
heterogeneidade e complexidade. Essa re-alidade 
tem estimulado trabalhadores e empregadores a: r e- · 
correrem à negociação direta para soll!Çionarem 
suas divergências ou para pactuarem novas condi
ções de trabalho. Isso porque, do ponto de vista dos 
empregadores, não basta esforçar-se pela rápida in
corporação das inovações tecnológicas aos modos 
de produção e gestáo empresariais, pois a celerida
de desse processo adaptativo aos padrões vigentes 
em nível mundial guarda relação direta com o esta
belecimento de um novo parâmetro para o relaciona
mento entre capital e trabalho. Os trabalhadores, por 
seu turno, têm compreendido que os novos tempos 
exigem parceria e cc-responsabilidade com seus 
empregadores e que o sucesso da empresa é a única 
garantia de uma vida melhor para quem trabalha nela 

Em outras palavras, tanto as condições objeti
vas -.determinadas pelas conjunturas rnacro e mi-
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croeconômicas - quanto as condições subjetivas -
relativas à consciência e ao desejo das partes - es
tão dadas para que também o Brasil ingresse na era 
do contrato coletivo de trabalho. 

Como afirmamos anteriormente, a previsão 
para que trabalhadores e empregadores firmem o 
contrato coletivo - sob as modalidades acordo cole
tive e convenção coletiva - consta da Cónsoiidação · 
das Leis do Trabalho. Mais do que isso, a Constitui
ção de 1988 - em seu artigo sétimo, inciso vi~ésimo 

·sexto - estábelece que o reconhecirriémto das con
venções e acordos coletivos de trabalho é um direito 
dos trabalhadores. Ocorre, porém, que a rriera previ
são constitucional e legal de existência e. val_idade 
dos contratos coletivos nada resolve quando a pró
pria Constituição e a legislação ordinári.a inviabflizam 
na prática e esvaziam de finalidade o livre ajuste, 
entre empregados e empregadores, das condições 
de trabalho. 

Poderíamos aqui alongar-nos em consideraçõ: 
es de ordem histórica e sociológica acerca das ori
gens do modelo de relações laborais até.hóje vigen' 
te no Brasil. Poderfamos, na busca de explicações 
para o atraso em que se encontra o Pais nessa· 
área, retroceder até a década de trinta e relembrar 
que foi na Itália fascista que Getúlio Vargas foi bus
car os modelos para nosso sistema sindical, nosso 
Judiciário Trabalhista e nossas relaçõeS laborais 
como um todo. Poderfamos dissertar sobre como 
essa formação histórica resultou em <Jm sindicalismo 
atrelado ao Estado, oficialista, dependente de fontes 
de financiamento compulsórias e, conseqüentemen
te, destituido de representatividade, o que implica 
carência de interlocutores dotados de legitimidade 
para entabular negociações coletivas, única via para 
chegar· aos contratos coletivos. Poderíamos, tam
bém, aduzir que era parte essencial do modelo im
portado a negatlva de legitimidade aos conflitos en
tre capital e trabalho, o que implica a existência de 
abundante legislação reguladora - visando a evitar 
as disputas - e a .submissão compulsória de qual
quer conflito ao Judiciário - visando a uma imediata 
harmonização. Preferimos, todavia, concentrar-nos 
desde logo na situação atual; verificar por que rema
nesce, apesar de alguns avanços já obtidos, a im
possibilidade de celebrarem-se contratos coletivos · 
no Brasil. ·· 

A Constituição dé. 1988 trouxe dois significati
vos avanços na área das relações laborais. Ao esta
belecer a .. plena autonomia das organizações sindi
cais em face do Estado deu um primeiro, porém im
portante passo, no sentido do fortalecimento das en-

!idades representativas, condição sine qua non 
para a viabilização das negociações coletivas, que 
dependem diretamente da existência de interlocuto
res legitimados. Ao reconhecer em sua plenitude o 
direito de greve, abriu es;:iaço para que os trabalha
dores exerçam a autotutela coletiva de seus interes
ses, exonerando o Estado do exercício da função tu
telar que há déCadas detém no campo das relaçõeS 
de trabalho. 

Por outro lado, optou o Constituinte de 1988 
por preservar alguns arcaísmos injustificáveis, que 
têm inviabilizado a efetiva modernização das relaçõ
es de trabalho no País. No campo ·da organização 
sindical, foram mantidas a unicidade e a contribuição 
compulsória, resquícios do modelo corporativista de 
inspiração fascista que. de um lado, garantem a per
petuidade de entidades sem real inserção junto· às 
suas bases e, de outro, impedem a saudável compe
tição que dinamizaria a \/ida sindical. Nas atribuições 

·da Justiça do Trabalho foi mantido o poder normati
vo, outro resquício do corporativismo, que repre
senta ingerência do EStado e limttação da autonomia 
dos agentes económicos no mercado de trabalho. 
Por fim, no Capítulo 11 do Título 11 - artigos 6"- a: 11 -. 
intitulado Dos Direitos Sociais, optou o Constituinte 

.. por estatuir minudente e extensíssima relação de di
rettos dos trabalhadores, o que implica rígida regula
ção das condições de trabalho e, portanto, nova limi
tação da autonomia das partes. 

Esse é o tripé responsável pela impossibilidade 
da celebração do contrato coletivo de trabalho no 
Brasil. Em primeiro lugar, carecemos ainda, por cul
pa da unicidade sindical e da contribuição compulsó
ria, de interlocutores com legttimidade para negociar. 
Em segundo lugar, e ainda mais grave, o poder nor- -
mativo da JustiÇa do Trabalho representa poderoso 
desestimulo a que empresários e trabalhadores bus
quem um entendimento, porque têm eles conheci
mento de que as divergências que não sejam solu
cionadas pela via da negociação acabarão submeti
das ao Poder Judiciário, o qual determinará, de cima 
para baixo, as novas condições de trabaiho. A lógica 
desse sistema leva a que as partes cómpareçam à 
negociação com posições super-radicalizadas, rei
vindicando os trabalhadores muito mais do que aqui
lo que imaginam possível e mostrando-se os empre
sários absolutamente intransigentes. Adotando essa 
postura, cada uma das partes tem a expectativa de 
que o Poder Judiciário, quando chegar o momento 
de sua intervenção. estabeleça um meio-termo que 
lhe seja mais conveniente. Em terceiro lugar, a ex
ces>iva regulamentação, em nível constitucional e 
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da legislação ordinária, das condições de trabalho 
não deixa espaço para a estipulação, pelas próprias 
partes interessadas, de novos parãmetros. A contra
tação coletiva fica esvaziada de finalidade. Tudo já 
está previamente regulado. 

Cumpre ressaltar, porém, que esse modelo de 
relações laborais- submetido a um rígido arcabouço 
legal regulador e à intervenção normativa do Judiciá
rio Trabalhista - é de todo incompatível não apenas 
com nossa economia complexa, mas também com o 
regime plenamente democrático que hoje vive o 
País. Assim como a heterogeneidade de nosso sis
tema económico requer ffexibilidade para que as 
partes possam pactuar condições de trabalho ade
quadas à realidade específica de cada ramo empre
sarial ou até de cada unidade produtiva, o regime 
político democrático implica dotar os agentes econó
micos de maior autonomia no mercado de trabalho. 
O modelo vigente, caracterizado pela intervenção e 
a lutei a estatais, é não apenas anacrónico e prejudi
cial sob o ponto de vista económico, como essen
cialmente antidemocrático sob o ponto de vista polí
tico. 

Nessa nova conjuntura económica, que exige 
uma atitude, de parceria e co-responsabilidade entre 
capital e trabalho; nessa nova conjunb.Jra política, 
que exige uma atitude de cidadania, de participação, 
de defesa dos direitos pelos próprios interessados, a 
negociação coletiva é o instrumento maleável e efi
caz para o entendimento. A nós, legisladores, cum
pre adotar uma posição muito firme ·na sentido de re
mover os obstáculos que subsistem à celebração 
generalizada de contratos coletivos de trabalho, fór
mula mais evoluída para o disciplinamento das rela
ções laborais. 

Esse o. propósito da proposta de emenda à 
Constítuíção que submetemos ao Congresso Nacio
nal. Minha pretensão é deixar aqui uma proposta de 

- alteração dos dispositivos constitucionais que em
perram a adoção generalizada do contrato coletivo 
de trabalho. 

A reestruturação competitiva de nossa eco
nomia e a plena democratização de nossa vida so
cial estão a ·exigir a urgente alteração de um mo
delo de relações laboriaís arcaico, autoritário e in
conveniente. A superação desse modelo, a toda 
evidência, haverá de ocorrer via adoção da nego
ciação e da contratação coletivas, fórmula vigente 
nas nações mais evoluídas. Para a consecução 
desse importante avanço na vida do País não ha
verá de faltar, com certeza, a colaboração do Con
gresso Nacional. 

Sala das Sessões, 28 de março de 1996. - Jú
lio Campos -Jonas Pinheiro -E mandes Amorim 
- Waldeck Omellas - Bello Parga - Odacir Soa
res- Romero Jucá- Carlos Bezerra- Ramez Te
bel - Ronaldo Cunha Lima - Jefferson Peres -
Levy Dias - Renal\ Calheiros - Ney Suassuna -
Romeu Tuma - Bernardo Cabral -José lgnácio 
Ferreira - Gilberto Miranda - Antônio Carlos Va
ladares -Guilherme Palmeira- Leomar Quintani
lha -Mauro Miranda - Freitas Neto -Onofre Qui
nan -José Bianco- João Rocha ~João França -
Casildo Maldaner- Lúdio Coelho-Teotonio Vile
la Filho- Coutinho Jorge- Valmir Campelo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPITULO Jl 
Dos Direitos Sociais 

Art 6" São direitos sociais a educação, a saú
de, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência 

. social, a proteção à maternidade e à infância, a as
sistência aos desamparados, na: forma desta Consti
tuição. 

Art 7º São direitos dos trabalhadores urbanas 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: 

I -relação de emprego protegida contra despe
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensa-
tória, dentre outros direitos; · · -

II - 5egí.iro-desemprego, em caso de desem
prego involuntário; 

III - fundo de garantia do tempo de serviço; 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacional

mente unificado, Ca:paz de atender às suas necessi
dades vitais básicas e às de sua família com mora
dia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporle e previdência social, com reajus
tes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

V - piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho; 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo; 

VIl -garantia de salário, nunca inferior ao míni
mo, para os que percebem remuneração variável; 

VIII - dêcimo terceiro salário com base na re
muneração integral ou no valor da aposentadoria; 
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IX - >emuneração do trabalho noturno superior XXIX - ação. quanto a créditos resultantes das 
à do diurno; relações de trabalho, com prazo prescricional de: 

X - proteção do salário na forma da lei, consti- a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o 
tuindo crime sua retenção dolosa; limtte de dois anos após a extinção do contrato; 

XI - participação nos lucros. ou resultados, b) até dois anos após a~ extinção do contrato, 
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, para o trabalhador rural; 
participação na gestão da empresa, conforme defini- XXX - proibição de diferença de salários, de 
do em lei; salários, de exercicios de funções e de critérios de 

XII- salário-família para os seus dependentes; admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado 
XIII - duração do trabalho normal não superior civil; 

a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, XXXI - proibição de qualquer discriminação no 
facultada a compensação de horários e a redução tocante a salário e critérios de admissão do trabalha-
da jornada. mediante acordo ou convenção coletiva dor portador de deficiência; 
de trabalho; XXXII - proibição de distinção entre trabalho 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissio-
realizado em turnos ininterruptos de revezamento, ~ nais respectivos; 
salvo negociação coletiva; XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigo-

XV - repouso semanal remunerado, preferen- so ou insalubre aos menores de dezoito e de qual-
cialmente aos domingos; quer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na 

XVI - remuneração do serviço extraordinário condição de aprendiz; 
superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalha-
nonmal; dor com vinculo empregatício permanente e o traba-

XVII - gozo de férias anuais remuneradas. lhador avulso. 
com pelo menos um terço a mais do que o salário Parágrafo único. São asseguradas à categoria 
nonmal; dos trabalhadores domésticos os direitos previstos 

XVIII-licença à gestante, sem prejtizo do errprec nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, e XXIV, 
go e do salário, com a duração de cento e vinte dias; bam como a sua integração à previdência social. 

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados Arl 8"- t: livre a associação profissional ou sin-
em lei; · dical,observado o seguinte: 

XX- proteção do mercado de tra9aiho da mulher, I - a lei não poderá exigir autorização do Es-
mediante incentivos especificos, nos tennos da lei; tado para a fundação de sindicato, ressalvado o 

l(XI - aviso prévio proporcional ao tempo de registro no órgão competente, vedadas ao Poder 
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos Público a interferência e a intervenção na organiza-
da lei; ção sindical; 

XXII - redução dos riscos inerentes ao traba- 11 - é vedada criação_de mais de uma organiza-
lho, por meio de normas de saúde, higiene e segu- ção sindical, em qualquer grau representativa da ca-
rança; tegoria profissional ou econômica, na mesma base 

XXIII - adicional de remuneração para as ativi- tenritorial, que será definida pelos trabalhadores ou 
dades penosas, insalubres ou perigosas, na forma empregadores interessados, não podendo ser infec 
da lei; rior à área de uma Município; 

XXIV - aposentadoria; III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 
XXV- assistência gratuita aos filhos e depend- interesses coietivos ou individuais da categoria, ln-

entes desde o naScimento até seis anos de idade clusive em questões judiciais ou administrativas; 
em creches e pré-escolas; _ IV - aassembléia geral fixará a contribuição 

XXVI - reconhecimento das convenções e que, em se tratando de categoria profissional, será 
acordos coletivos de trabalho; descontada em folha, para custeio do sistema conte-c 

XXVII - pmteção em face da automação, na derativo da representação sindical respectiva, inde' 
forma da lei; pendentemente da contribuição prevista em lei; 

XXVIII - seguro contra acidentes de traba- V- ninguém será obrigado a filiar-se ou a man-
lho, a cargo do empregador, sem excluir indeni- ter-se filiado a sindicato; 
zação a que está obrigado, quando incorrer~ em VI ~ é obri9atória a paJ!icipação dos sindicatos 
dolo ou culpa; nas negociações coletivas de trabalho; - • 
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VIl - o aposentado filiado tem direito a votar e O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A pro-
ser votado nas organizações sindicais; posta de emenda à Constituição que acaba de ser 

VIII -é vedada a dispensa do empregado sin- lida está sujeita a disposições específicas ccnstan-
dicalizado a partir do registro da candidatura a cargo tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno. 
de direção ou representação sindicai e, se eleito, A matéria será publicada e despachada à Cc-
ainda que suplente, até um ano após o final do man- missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
dato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Sobre a mesa; projeto de lei que será lido pelo 

Parágrafo único. As disposições deste artigo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jefferson 
aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de Péres. 
colónias .de pescadores, atendidas as condições que 
a lei estabelecer. 

Art 9" É assegurado o direito de greve, compe
tindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade 
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por 
meio dele defender. 

§ 1 o A lei definirá os serviços ou atividades es-
senciais e disporá sobre o atendimento das necessi
dades inadiáveis da comunidade. 

§ 2º- Os abusos cometidos sujeitam os respon
sáveis às penas da lei. · 

Art 1 O. É assegurada a participação dos traba
lhadores e empregadores nos colegiados dos órgã
os públicos em que seus interesses profissionais ou 
previdenciários sejam objeto de discussão e delibe
ração. 

Art 1 1. Nas empresas de mais de duzentos 
empregados, é assegurada a eleição de um repre
sentante destes cem a finalidade exclusiva de pro
. mover-lhes o entendimento direto cem os emprega
dores. 

Art 114. Compete à Justiça do Trabalho conci
liar e julgar os dissídios individuais e ccletivos en
tre trabalhadores e empregadores, abrangidos os 
entes de direito público·extemo e da administração 
pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito 
Federal, dos Estados e da União, e, na forma da 
lei, outras controvérsias decorrentes da relação de 
trabalho, bem cerno os litígios que tenham origem 
no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusi
ve coletivas. 

§ 1 o Frustrada a negociação coletiva, as partes 
poderão eleger árbitros. 

§ 2" Reeusando-se qualquer das partes à ne
gociação ou à arbitragem, é facultado aos respecli-

- vos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a 
Justiça do Trabalho estabelecer normas e condiçõ
es. respeitadas as disposições convencionais e le
gais mínimas de proteção ao trabalho. 

(À Comissão de Constituíção, Justiça 
e Cidadania.) 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 56, DE 1996 

Estabelece requisitos para a con
cessão de certificado de habilitação téc
nica para pilotos civis de aeronaves de 
motor a turbina. 

_O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 A concessão de certificado de habilita

ção técnica para piloto civil de aeronave de motor a 
turbina atenderá aos dispositivos contidos nesta Lei, 
nas Leis n-"s 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e 
7.183, e de 5 de abril de 1984, e em demais atos 
normativos e acordos internacionais dos quais o 
Brasil ~eja signatário, concernentes à matéria 

Ar!. 2• O c-ertificado de habilitação técnica para 
piloto civil de aeronaves de motor a turbina será con
cedida mediante a apresentação, pelo solicitante, de: 

I - licença de piloto comercial e avião, como 
habilitação na classe multimotor e com qualificação 
para võo por instrumentos; _ 

11 - certificado de treinamento em simulador de 
võo específico para aeronave de mesmo tipo. 

Art 32 Somente será qualificado no nível de pi
loto em comando para aeronaves de motor a turbina 
o piloto que houver cumprido, no mínimo, seiscentas 
horas de vôo como co-piloto em aeronave de mes-
ma categoria _ 

Art 42 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O recente acidente aéreo envolvendo o grupo 
de rock Mamonas Assassinas despertou, em todo o 
País, atenção para a questão do rigor no credencia
mente de pilotos de aeronaves de propulsão a jato. 

Declarações de profissionais da área de avia
ção. veiculadas nos periódicos de maior expressão 
nacional, apootam para a baixa qualificação profis
sional dos pilotos, decorrente de treinamenio insufi
ciente, corria a causa principal da tragédia. Lembram 
que a formação de um piloto de jato não pode ser 
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avaliada a partir de experiências em aeronaves· co
muns, pois eXige técnica e habilidades bastante 
mais complexas. 

Independentemente de as declarações serem 
ou não amparadas por fundamentos sólidos e, ain
da, abstraindo-se do aspecto emocional da questão, 
é fato inconteste que houve, nos últin;10s anos, au
mento expressivo do número de empresas que ex
ploram serviços de táxi aéreo. utilizando aviões a 
jato de pequeno porte, o que demonstra forte pres
são por esse tipo de serviço. Resulta daí, pois, uma 
solicitação crescente por pilotos para comandarem 
os conhecidos jatos executivos. Com a recente proli
feração das pequenas empresas, teme-se uma ten
dência a que essa demanda seja atendida por pro
fissionais com experiência lim~ada, aquém do nível 
mínimo de habilitação compatível com os riscos que 
envolvem a carreira, resultando no crescimento do 
número de acidentes. 

Urge, portanto, que providências sejam tomadas 
visando ao aprimoramento do processo de treina
mento e ao maior padrão de exigências na conces
são de licenças para pilotos de aeronaves a jato, 
como forma de assegurar a melhor qualificação dos 
profissionais que irão incorporar o mercado de traba
lho deste dinâmico setor. 

Pelo exposto, solicitamos a colaboração dos 
ilustres Senadores para a aprovação da presente 
matéria. 

Sala das Sessões, 28 de marçÓ de 1996. - Se-
nador Júlio Campos. .. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI Nº- 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986 

Dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica. 

LEI Nº-7.183, DE 5 DE ABRIL DE 1984 

.. Regula o exercício da profissão de 
aeronauta, e dá outras providências. 

(A Comissão de Assuntos Sociais - . 
Decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O projeto 
será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É !ido o seguinte: 

OF. N" 16/96-C.I 

Brasília, 27 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2". do art 91, do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce
lência que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei 
do Senado n" 297, de 1995, que "Dispõe sobre o 
transporte a granel, por meio de conduto, de deriva
dos de petróleo produzidos no País", em reunião de 
26 de março de 1996. 

Atenciosamente, - Senador José Agripino, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expe
diente lido vai à publicação. 

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91 §§ 3!1. a 5" do Regimento Interno do 
Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso. por um décimo 
da composição da Casa, para que o Projeto de Lei 
do Senado n" 297, de 1995, seja apreciado pelo Ple
nário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de· emen
das ao Projeto de Lei do Senado n" 79, de 1995, de 
autoria do Senador Waldeck Ornelas, que dispõe so- · 
bre a distribuição dos recursos do Salário-Educação 
e dá outras providências. (Tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado n" 80, de 1995.) 

.. Ao projeto não foram oferecidas emendas:· · 
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô

micos, nos termos do Requerimento n" 265, de 
1996. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Esgotou
se ontem o praz.o previsto no art 91, § 3!1., do Regi
mento Interno, sem que tenha sido interposto recur
so, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das se
guintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n" 42, de.1995, de 
autoria do Senador Ronaldó Cunha Lima,·que dis~ 
põe sobre a nomenclatura dos produtos farmacêuti
cos em sistema de le~ura para deficientes visuais; e 

- Projeto de Lei do Senado n" 261 , de 1995, de 
autoria do Senador Emandes Amorim, que autoriza 
o Poder Executivo a alterar o \/alar da Pensão Espe
cial a que se refere a Lei n" 8.077, de 4 de setembro 
de 1990; 

- O Projeto de Lei do Senado nº- 42, de 1995, 
por ter sido rejeitado, vai ao Arquivo; e o de n" 261, 
de 1995, aprovado, vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO- Sr:·Presidente, 
peço a palavra para comunicaÇão inadiável. 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo 
a palavra ao Senador Roberto Requião. para comu
nicação inadiável. pelo prazo de 5 minutos. de acor
do com o ar!. 14, Vil. do Regimento Interno. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
comunicação inadiável. Sem revisão __ d_o_wador.) -
Sr. Presidente. esta manhã. recebi em meu gabinete 
um pequeno empresário da indústria de confecções 
de Cafelândia, que se dirigiu a Brasília para tenta( 
resolver os seus problemas de financiamento e se 
propõe dar cabo à vida na frente do Palácio Presi
dencial, caso não consiga. 

Tratei de dissuadi-lo, e para ele resta a espe
rança de que a decisão do Conselho Monetário au
torize um empréstimo de H$50 rnil, a longo prazo, 
para os pequenos empresários. 

Recebi das mãos desse empresário de Cafe
lândia uma carta do Prefeito. um Prefeito simples, 
Sr. Agenor Pasquale, mas extremamente inteligente, 
que traz para o meu conhecimento e do Presidente 
da República o resultado da sua visão e da sua sen
sibilidade. Vou ler a carta: 

"0 Presidente Fernando Henrique Car
doso está enganando a Nação e a si próprio 
quando diz que o País está em crescimento, 
que não há recessão. Isso é tapar o sol com 
apeneira· · 

Milhares de pessoas perderam o seu 
emprego. Milhares de micro e pequenos em
presários estão falidos e outrós tantos estão 
sendo executados, e mesmo as grandes 
empresas, como as cooperativas, estão se 
inviabilizando. 

É preciso dar valor a quem trabalha 
duro. Não se pode exigir o impossível da 
classe produtora. É necessário que haja um 
mínimo de recompensa para que o empre
sário supere os momentos de infortúnio que 
se apresentam e não seja traído com permis
são de importações subsidiadas e financiadas 
muitas vezes pelo próprio Governo, a despeito 
dos produtores e comerciantes nacionais. 

Bastã ·de importar produtos que estão 
-se deteriorando em nossos armazéns, de 
origem animal ou vegetal, a exemplo da car
ne de suínos. 

Quando os suinocultores brasileiros 
estão tendo que desativar suas criações por 
estarem em prejuízo, os produtos agrícolas 
chegam a ter preços de menos de 1 O% do 
que o consumidor gasta para adquirir, mui
tas vezes. 

Estamos torcendo para que o Plano 
Real se afirme e que a economia seja está
vel, porém o sacrifício imposto a muitos é 
desumano e cruel, e é covardia querer fazer 
impostura com falsas afirmações. 

_ É preciso entender o povo como nação 
e jamais colocar planos acima da dignidade 
humana. 

Qual o pai de família que, estando de
sempregado, não podendo pagar alimenta
ção, água, luz, gás, quando não o aluguel, 
pode dizer que está se conformando vendo 
seus filhos Pi!SSando fome, humilhação e 
desespero? 

É preciso rever a situação. 
_Não devemos pretender, de um mo

mento para o outro, competir com os países 
mais ricos. abrir mercados, globalizar a eco
nomia, como está em voga o termo. Isso é 
querer se iludir, competir com países que 
têin população controlada, previdência em 
condições de sustentar o desemprego e ri
quezas do setor industrial e comercial. 

Temos que ter humildade e adequar 
nossos planos para poder dar condições de 
sobrevivência às famílias. Daí estarmos tor
cendo para as reformas agrária, justa, tribu
tária, que permitam a sobrevivência dos mu
nicípios, que têm o cidadão em seu seio 

. desde que nasce até a morte. 
E, hoje, as prefeituras, em sua maioria, 

estão quebradas, por incompetência mú
tas, por corruPção outras. Mas, de uma 
_forma geral, todas com responsabilidades 
muito maiores que seus orçamentos min
guados e que assistem o povo em sua últi
ma iQs!ãncia em saúde, educação, trans
porte escolar e assistência social, auxiliam 
na habitayão, sustentam em grande parte 
o setor de segurança, que é responsabili
dade do Estado. 

Finalizando, a justiça deve ser feita 
com leis. Isso não acontecendo, ela será fei
ta com as mãos do próprio povo, o que não 
seria recomendável. 

. -Queremos estar solidários com nossos 
governantes quando têm atitudes corajosas 
de cortar privilégios de minorias que se con
sideram castas superiores e que têm apo
sentadorias especiais que envergonham a 
Nação, que, na sua maioria, é pobre e que 
assiste a tamanhos desatinos. 
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Os furos dos banqueiros não podem 
ser motivo de sanguessugas do povo para 
compensar prejuízos que precisam ser jul
gados. 

O investimento no selar produtivo é 
plantar com a certeza da colheita porque da 
produção, do trabalho e da industrialização 
e da comercialização é que provém a receita 

· municipal, estadual e federal. A democracia 
deve dar ao povo o direito da liberdade mas 
para que perdure e se perpetue é somente 
com justiça e espírito de comunidade e soli
dariedade e muita responsabilidade no cum
primento do dever. 

Esperamos, em breve, um novo hori
zonte que tenha condições de garantir vida, 
saúde, prosperidade e paz, mesmo que seja 
sem grande tecnologia, sem muita automat
ização e máquinas que tiram, muitas vezes, 
o pão da boca dos filhos desta Pátria que 
deve ser mãe e não madrasta." 

Essas palavras foram escritas com profundo 
sentimento de fé, esperança e confiança pelo Prefeito 
de Cafelãndia que assina: Agenor Pasquale, 26-3-96. 

Esta carta chegou, hoje, às minhas mãos, vin
da de um prefeito modesto, humilde, com uma cali
grafia difícil de ser lida mas que mostra a sensibilida
de que o Presidente Fernando Henrique Cardoso e 
os liberais globalizantes não têm, hoje, no Brasil. 

. Sr. Presidente, requeiro a V. E)(il qt:e as notas 
taquigráficas que conterão o texto da carta que aca
bei de Ter sejam enviadas ao Presidente da RepCi:Jiica. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Re
quitlo, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da 
presidência, que ê ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva 

S. Exª dispõ.ê de 20 minutos. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA- (PT-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, como representante do Rio de Ja
neiro no Senado da República, cabe-me o dever de 
defender o desenvolvimento do meu Estado de 
modo a proporcionar uma melhoria da qualidade de 
vida da população fluminense, conforme compromis
so politico assumido na campanha eleitoral. 

No meu primeiro ano de mandato, fiz uma ava
liação do conjunto das potencialidades do Estado e 
observei as manifestações de diferentes atares so-

ciais em relação aos interesses maiores do Estado. 
Sempre que possível intervi para defender postos de 
tralbalho, atrair novos investimentos e impedir a saí
da de empresas do Rio de Janeiro. 

É na condição de Senadora de todo o Estado 
que dialogo com os diferentes segmentos da socie
dade e também com várias prefeituras e o Governo 
Estadual. Os princípios da democraCia, igualdade, 
justiça social, soberania nacional, que norteiam a mi
nha vida politica, eu os defendo com as armas da to
lerância e do diálogo, buscando a definição de pon: 
tos de consenso. 

Foi, portanto, um ano rico em experiências, em 
que pude tirar conclusões fundamentais para a ela
boração de am projeto estratégico de desenvolvj
mento global e integrado para o Estado. Nessé sen
tido, é preciso que se leve em conta que os indica
dores econõmicos mais recentes do Rio de Janeiro 
sinalizam uma tendência de superação do seu longo 
período de esvaziamento econômico. Mas a cami- . 
nhada para o futuro exige que se faça, ainda que 
brevemente, uma análise das principais característi
cas e causas dessa prolongada crise. 

O passado. 

Ao longo dos últimos 26 anos, a dinâmica do 
crescimento econômico do Rio de Janeiro foi bem 
menos acentuada do que no restante do Pais. 
Exemplo dissci é que, em 1970, o Estado contri
buía ·com 16% do PIB. Em 1990, esse percentual 
não atingia sequer os 11%. Tal realidade não pode 
ser atribuída exclusivamente à mudança da Capi
tal Federal para Brasília ou a fusão da Guanabara 
ccim o antigo Estado do Rio de Janeiro. A meu ver 
existem outros fatores que precisam ser conside
rados, dentre os quais citamos o esgotamento do 
modelo econômico do País, apoiado nos investi
mentos governamentais e o imobilismo demonstra
do pelas elites econôniicas é políticas do Rio de Ja
neiro. 

Começando pelo selar primário da economia 
fluminense, observamos que este teve uma perfor
mance bastante fraca no período compreendido en
tre o inicio dos anos 80 e os dias atuais. Ao passo 
que-em outros estados as atividades canavieira e ci
trícola passaram por diversos avanços tecnológicos, 
no Rio de Janeiro o que vigora é a estagnação e a 
baixa produtividade. 

Nós úttimos 1 O anos, a área de cana-de-açúcar 
plantada na região de Campos, caiu 45%. O selar ci
trícola não conseguiu entrar na fase de benefício 
agroindustrial, o que impediu que fossem ob~das 
margens de lucros mais compensadoras. -
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Na área pesqueira, a pesca predatória e a 
base rudimentar de produção levaram a uma signifi
cativa redução de cardumes, outrora abundantes e a 
perda da liderança nesse setor. Mas tivemos alguns 
resultados positivos, como os da evolução da produ
ção leiteira do Vale da Paraíba e o florescimento de 
um cinturão verde na região serrana, baseado na 
pequena produção. 

Contudo, esses poucos setores que consegui
ram maior dinamismo não alteraram o quadro geral 
de estagnação do setor agropecuário. Por exemplo, 
entre 1981 a 1990; o pessoal ocupado nessas ativi
dades encolheu quase 20%. No setor secundário da 
economia fluminense o quadro também não foi alen
tador. Nosso grande exemplo nesse sentido é o se
ter naval, ao passo que o setor automotivo nacional 
buscou i:·ternalizar um maior dinamismo, visando 
novas estratégias de mercado, o setor naval do Rio 
de Janeiro se conformou com os tradicionais e ques
tionáveis mecanismos de financiamento público. Á 
queda nas encomendas de navios pelo Governo foi 
respondida com a acomodação e a redução de pos
tos de trabalho. O resultado disso é que hoje o setor 
opera com 60% da capacidade ociosa, sendo que, 
em menos de um ano, já demitiu cerca de 2 mil ope
rários. As perspectivas para esse setor de importância 
estratégica para o Estado continuam preoc~tes. 

Damos os exemplos do setor naval porque, a 
seu modo, ele espelha o quadro que se verificou en
tre os diversos selares industriais, como o eletroele
trônico, siderúrgico, metalmecãnico é construção ci
vil, com o fechamento de unidades e/ou a sua trans
ferência para outros Estados. A mão-de-obra ocupac
da na indústria fluminense encolheu 25% entre 1981 
e 1990. Na construção civil, ~ssa redução foi ainda 
maior, praticamente 30%, no mesmo período e de 
efeitos sociais ·màis graves, posto que este é um se
tor que ocupa a força de trabalho pouco qualificada. 

Em suma, o pouco dinamismo do setor secun
dário fluminense se refletiu nas tantas outras empre
sas que desistiram de operar no nosso Estado, 
como foram os casos da Metal-Leve, Cobra, Akatel, 
Remington e Fia!, trazendo desalento para dezenas 
de milhares de profissionais. 

O setor industrial que conseguiu melhores re
sultados nos últimos 15 anos foi o da extração de 
petróleo na Bacia de Campos. Apesar disso, não 
trouxe os_ benefícios sociais esperados, visto que o 
IPI e o ICMS ficavam nos seus respectivos locaisde 
processamento e comercialização. 

A evolução do -setor terciário no Estado teve 
um desempenho melhor do que os outros setores. 

No entanto, cabe alguns comentários sobre essa tra
jetória. De um lado, tivemos uma evplução positiva 
dos postos de trabalho nas atividades de serviços, 
comércio e atividades sociais. 

Por outro lado, houve uma redução do pessoal 
ocupado vinculado .à edministração pública, refletin
do a queda do dinamismo do setor público. 

Ainda que o saldo da geração de empregos te
nha sido positivo no setor terciário, alguns aspectos 
não podem ser negligenciados, como por exemplo a 
perda da importância do setor financeiro frente a 
São Paulo, processo este que se intensificou nos 
anos 90; o selar de turismo também registrou uma 
queda associada ao avanço da violência, à depreda
ção ambiental e à falta de planejamento. 

Desse modo, nosso Estado; que em 1.985 
teve uma movimentação de cerca de 7 milhões 
de turistas nacionais, conseguiu atrair pouco mais 
de 4 milhões de turistas em 1.992; em 1.985, 650 
mil turistas estrangeiros visitaram o Rio de Janei
ro; em 1.992, esse número baixou para 481. mil tu
ristas. 

A decadência econômica do Estado, no perio~ 
do que estamos· analisando, se refletiu, principal
mente, na decomposição do tecido social, sobretu
do, na Região Metropolitana do Rio. Em 1.981, 
27,2% da população que vivia no Grande Rio era 
formada por indigentes; em 1.990, esse percentual 
atingia 32,.2%. O número de domicmos cujos mora
dores vivem em condições de absoluta pobreza su
perava os 2,5 milhões. Os níveis de miséria sobem à 
medida que nos alastamos das áreas mais nobres 
da Gapital. -- · 

Uma pesquisa feita, recentemente, pela UFRJ 
indicou que em 1 .990 os bairros da Zona· Sul e de 
Niterói, onde residem 9% da população fluminense, 
se apropriavam de 31% do total dos rendimentos do 
Estado. As áreas compreendidas pela Reg ião da 
Pavuna e Zona-Oeste do Rio, Baixada Fluminense, 
incluindo São Gonçalo, onde moram 52% da popula
ção, se apropriavam de somente 29% dos rendimen
tos totais do Estado. 

A decadência econõmica, a falta de projetas de 
longo alcance, a concentração de rendas e as injus
tiças sociais criaram um quadro de profunda deses
perança para a população do Rio de Janeiro. E esse 
quadro, infelizmente, foi acrescido pela desestrutura
ção do aparelho estatal, que abriu caminho para a 
conupção, a impunidade, a criminalidade e para 
conformação de um estado permanente de violência 
social e de perda de direitos, principelmente, para as 
populaçõe§ da periferias. 
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A meu ver, essas são as razões que explicam 
o longo período de esvaziamento econõmico pelo 
qual passou o Rio de Janeiro, impedindo que o nos
so Estado se adequasse aos novos tempos e manti
vesse a sua importância econômica, além, é claro, 
da sua tradicional dianteira em termos políticos, 
científicos e culturais. ---- ---- -

Vou falar um pouco do presente. · 
O fato inegável, no momento atual, é que a re

cuperação econômica do Rio de Janeiro já come
çou. Há uma retomada das inversões e do cresci
mento econômico. Investimentos de grande porte, 
como o-da Volkswagen, Brahma, Antarctica, Bayer, 
Teleporto, Pólo Gás-Químico e o Porto de Sepetiba, 
entre dezenas de outros, estão contribuindo para 
que o nosso Estado recupere o 2" lugar no PIB na
cional, com uma participação de 12.6% inferior ape
nas a São Paulo. Esses investimentos demonstram 
cabalmente que o Estado tem vocações industriais e 
de serviço e que as causas que o levaram à estag
nação podem ser superadas. As entidades empresa
riais estão bastante otimistas com as novas perspec
tivas da economia fluminense. 

Mas essa confiança no futuro ainda se restrin
ge a setores do grande empresariado e ao governo 
estaduaL Não encontramos a mesma confiança en
tre os trabalhadores que sofrem com o drama do de
semprego, nem entre os pequenos e médios empre
sários, sUfocados pelas altfssimas taxas de juros. O 
otimismo também não se estende à população de 
baixa renda, que não tem onde morar e é_ a maior ví
tima da deterioração dos serviços públicos, particu
larmenta, a saúde e a educação. Reflexo dessa de
gradação social a violência persiste, atingindo todos 
os níveis sociais. 

Meu temor é de que estejamos diante da repe
tição daquela terrível situação da época da ditadura 
militar, o chamado "Milagre Brasileiro", quando a 
economia ia bem, mas o povo estava-maL Tal dispa
ridade não mais se aceita no mundo atual, em que 
se afirma a consciência de que o crescimento eco
nõmico tem de estar a serviço do berrrestar social e, 
sobretudo, ser capaz de gerar emprego. A garantia 
de emprego será o grande desafio do futuro próximo 
da Humanidade. Como é inevitável que o desenvol
vimento tecnológico reduza a mão-de-obra, a socie
dade tem que encontrar caminhos alternativos para 
manter e criar novos postos de trabalho. Só faz sen
tido o desenvolvimento econômico que vise o ser 
humano e respeite o meio ambiente. 

Mesmo quando acompanhado do progresso 
técnico, o crescimento econômico, por si só, não 

pode ser confundido com desenvolvimento humano 
e social. Para melhorar as condições de vida da 
maioria da população é preciso que os investimen
tos venham acompanhados de políticas sociais, de 
modo a repartir os ganhos econômicos. A fórmula 
defendida de crescer primeiro para depois repartir 
terminou desacreditada pelos fatos. E mais: entendo 
o desenvolvimento humano e social não como sim
ples detalhe do crescimento das forças produtivas. A 
experiência internacional mostra que a própria quali
dade desse crescimento está ligada à qualidade de 
vida da população. Trabalhadores bem alimentados, 
saudáveis e instruídos, que gozam de direitos e se
gurança soCial, são sempre mais produtivos, partici
pantes e criativos do que seus companheiros que 
não têm essas condições. " 

A visão tecnicista do crescimento econômico 
puro tem de ser modificada para a idéia do desenc 
volvimento econõmico integrado, ou seja, um pro

- cesso que combine a prosperidade material com o 
respeito ao meio ambiente e a universalização dos 

- direitos sociais e humanos. 
No contexto da terceira revolução tecmlógica 

pela qual JJassa o mundo aluai, os aspectos huma
nistas es:;enciais do desenvolvimento econômico -
devem ser mais ressaltados. Cada vez mais exige- -
se mão-<le-obra qualificada, educada e capacitada a 
trabalhar com equipamentos complexos e caros. O 
profissional que não possui ao menos o segundo 
grau completo, já vem encontrando sérios proble
mas para conseguir- emprego. Do mesmo modo, 
quando uma empresa ·moderna decide onde investir, 
não dá mais tanta importância à mão-de-obra bara
ta, mas às facilidades de encontrar um profissJonal 
qualificado. - - · -

O grande problema que ocorre na retomada 
aluai dos investimentos no Rio de Janeiro é que eles 
não vêm acompanhados de uma série de condições 
sistémicas, necessárias para o chamado desenvolvi
mento econômico integrado. A preocupação do Go
verno é exclusivamente com o crescimento do índice ·· 
econõmico, com a atração do capital. Tudo o mais é 
relegado a um plano secundário. 

Senão, o que dizer do abandono da educação 
pública no Estado, marcado pela baixíssima qualida
de do ensino básico e l:ior salários aviltàntes dos 
professores? À rede de ensino médio e profissional 
a grande maioria da população não tem acesso. Es
tudos da UFRJ revelam que, enquanto na-zona Sul, 
Tijuca e Niterói o nível de escolaridade é elevado, 
em Nova lguaçu e São Gonçalo o índice de analfa
betismo atinge 12,5% da população. Ainda que es-
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ses índices de analfabetismo_sejam menores .do que 
no restante do País, isso é um consolo muito mo
desto para um Estado que almeja ser um pólo indus
trial de tecnologias avançadas. 

Existe também uma grande dívida social em 
relação às condições sanitárias e de saúde de par
cela significativá da população fluminense. Na zona 
oeste, quase 15% da população não contava com 
um sistema de saneamento adequado em 1990. 
Nesse mesmo ano, a rede de esgotos não chegava 
a 47% da população de Nova lguaçu e a 48% da po
pulação de São Gonçalo. Em Nova lguaçu, somente 
25% da população era atendida por um sistema de 
coleta de lixo. No restante da Baixada Fluminense, 
esse percentual não alcançava sequer 50%. Natural
mente, tamanha deficiência no sistema sanitário re
flete-se no aumento de doenças como leptospirose, 
meningite, tuberculose, cólera e hanseniase. 

Além da atração de novos investimentos, não 
se vislumbram, nas ações do Governo, medidas de 
longo prazo visando a geração de emprego e a 
transformação social do Estado. Por isso, a retoma
da dos investimentos ainda não contagiou o conjun
to da sociedade fluminense. · 

O Muro. 
A estábilidade da moeda, alcançada pelo Plano 

Real, preeisa ter desdobramento econômico ·e so
cial. Ela não pode. continuar imobilizada no atoleiro 
monetarista e mantida por uma das taxas de juros · 
mais altas do mundo. Esses são os )imites do Plano 
Real que estão causando o aumento do desempre
go e da exclusão social. 

Em todas as partes do País, temos que tomar 
iniciativas nesse- sentid_o. Contando, de um lado, 
com a estabilidade da moeda e, de outro, com a re
tomada dos investimentos no Estado, o Rio de Jac 
neiro tem condições de adotar uma política de de
senvolviménto integrado capaz de contagiar não 
apenas a elite econõmica, mas também todos os ní
veis empresariais, as classes trábalhadoras e o con
junto da sociedade; um projeto que associe o cresci
mento econõmico com o desenvolvimento social e 
consolide a posição_,!lo Rio de Janeiro como um Es
tado de vanguarda. Tal projeto vai exigir, no entanto, 
uma vontade política profundamente comprometida 

- com o interesse social e, ao mesmo tempo, orienta
da por visão de governo ética, democrática e inte
gradora do desenvolvimento econômico. 

Defendo para o Estado do Rio de Janeiro um 
projeto alternativo que tenha como preocupação 
principal e permanente, empregar, educar e integrar 
a população fluminense. A geração de emprego é a 

condição da vida. O investimento na educação é a 
garantia do Muro melhor. A integração social é a 
construção da cidadania e, em conseqüência, o for
talecimento da soberania nacional. Essas três metas 
convergem. no entanto, para o mesmo objetivo: de
senvolver a sociedade de forma mais humana e inte
grada ao meio ambiente. É isso o que quero para o 
Rio de Janeiro, para a minha Pátriá e para o mundo 
todo, pois, apesar das enormes dfferenças, todos 
nós hábitamos o mesmo planeta e tudo está interli
gado. 

Sem a pretensão de apresentar um elenco de 
. propostas acábadas, coloco em debate algumas 

idéias do que penso serem as alavancas fundamen
tais para o desenvolvimento integrado do Estado. 

. Política ativa de investimentos públicos e priva
dos, intensificar esforços para manter e ampliar o 
fluxo nacional e internacional de novos investimen
tos privados para o Estado. Nesse sentido, trabalhar 
em parceria com o Firjan, PNBE, ACRJ, Sebrae e 
outras entidades empresariais. Uma política de estí
mulo aos selares produtivos deveria incorporar qua
tro dimensões. 

Em primeiro lugar, a capacidade geradora de 
emprego, compreendendo os setores de construção 
civil, têxtil, naval, agroindustrial, turismo, comércio, 
etc. Em segundo lugar, a capacidade de incorpora
ção de novas tecnologias, em associação com uni
versidades e centros de pesquisas. como são os se
tores de biotecnologia, mecânica fina e telemática, 
dentre outros. Em terceiro lugar, a capacidade de 

· empresas de grande porte, dos ramos siderúrgico, 
petroquímica, automotivo e outros, de articular in
vestimentos secundários ao seu redor, permitindo a 
formação de complexos industriais. Em quarto lugar. 
a formação e/ou reciclagem da mão-de-obra. apri
morando-a para atuar num contexto de renovação 
tecnológica. 

É necessário também que o g()vemo estadual 
amplie sua capacidade de investimentos públicos, 
inclusive em parceria com o Governo Federal, espe
cialmente na melhoria da infra-estrutura e dos servi
ços públicos, garantindo uma parcela significatiiva 
destes investimerilos para o setor de pequenas e mé
dias empresas, com a finalidade de gerar empregos. 

Programa Estadual de Moradia Popular. Imple
mentação em todo o Estado, mas princip-almente 
nas favelas. zona oeste do Rio e Baixada Auminen
se, de um amplo e diversificado programa <:le cons
trução de casas populares. partindo das experiên
cias positivas jã ·existentes e em parceria com a Cai
xa Econômica, a iniciatiiva privada, as cooperativas 
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habitacionais, as populações interessadas e outras 
instituições. A revitaização da COIIStrução civil vai 
gerar muito emprego além de ter um grande efeito 

· multiplicador na economia. Uma tamília com casa é 
uma família proprietária de uma pequena parte do 
pais e, portanto, uma família capaz de entender o 
valor da cidadania e o sentido da nacionalidade. 

Programa de Apoio e Estímulo à Micro, Peque
na e Média Empresa. Maior ert1pregador da mão-de
obra de pouca qualificação, o setor da micro, peque
l)a e média empresa deve ter a atenção especial do 
poder público, em parceria com a Flupeme, Sebrae, 
Banco do Brasil, Bane~ e outras instituições. linhas 
especiais de crédito, assistência técnica e profissio
nal, desburocratização das exigências legais, enco
mendas estatais, colocação de seus produtos nos 
mercados internacionais são, entre outros, exemplos 
do que o governo estadual pode fazer. Além disso, 
em relação ao pequeno empreendedor do selor in
formal, seria proporcionado, em convênios com as 
universidades, com o Sebrae e outros órgãos, todas 
as facilidades para a sua formação técnica e empre
sarial e também a sua transformação em microem
presário. 

Recuperação e saneamenlo do Bane~. 
Considero a liquidação do Banerj, pelo aluai 

Governo Estadual, um erro grave que somente se 
explica pelo modismo privatista da política neoliberal 
imperante. Do ponto de vista do desenvolvimento do 
Estado não se justifica. A existênci~ de um banco 
estadual de fomento, atende às necessidades de fi
nanciamenlo da produção agropecuâria e das· pe
quenas e médias empresas de todas as regiões do 
estado, coisa que não interessaria aos bancos priva
dos. Mas a recuperação do Ban~ vai exigir o seu 
saneamento e a adoção de um novo tipo de gestão 
para assegurar o seu caráter de banco público e 
prevenir as interferências indevidas dos interesses 
políticos. A gestão do novo Banerj poderia ser for
mada pelo acionista majoritário, o Governo Estadual, 
mais as Prefeituras do interior, os fundos de pensão 
e o funcionalismo. do Banco e outros setores interes
sados. 

Políticas sociais pru:a as favelas, Zona Oeste e 
Baixada Fluminense. Essas regiões devem receber 
a atenção prioritária da ação social do Governo. Isso 
significa, além do programa de moradia popular, a 
melhoria da rede escolar e hospitalar e dos sistemas 
de saneamento básico e transportes coletivos. 

Investimento prioritário na educação .. Melhoria 
no ensino básico. Tanto no que diz respeito à quali
dade do ensino quanto aos salários dos profissionais 

da educação, ampliação do ensino médio, inclusive 
o profissional, já que aumentou a demanda de pro
fissionais de nível médio. Estímulo à integração das 
universidades e centros de pesquisas· com as em
presas. Ampliação de centros culturais e de forma
ção para a população da terceira idade. 

Política cultural integradora. Estímulo à indús
tria cultural e apoio aos pequenos produtores cultu
rais em todo o estado. Valorização da cultura popu
lar e ampliação do acesso da população às diferen
tes formas de manifestações artísticas. 

Revitalização do norte fluminense. Apoio à 
modernização do selar canavieiro e proibição do tra

·- balho infantil. 
Apoio à pequena produção agropecuária, políti

ca creditícia. de abastecimento e de assistência téc
nica, em convênio com a Embrapa e outros órgãos 
de incentivo à formação de cooperativas agrárias. 

Os pontos que acabo de apresentar já venho 
discutindo com diferentes setores e instituições da _ 
sociedade civil. t:. fundamental o aprofundamento 
das parcerias entre o meu trabalho como Senadora 
do Estado e instituições como ·o Sebrae, entidades 
não-governamentais (fase), sindicatos e se tores uni
versitários e empresariais. 

A elaboração de um projeto estratégico para o 
Rio de Janeiro, que responda aos seus desafios e 
perspectivas e coloque o povo fluminense no centro 
do desenvolvimento, só pode ter êxito se for um es
forço conjunto de quem trabalha, de quem pensa e 
de quem investe, ou seja, das forças vivas do nosso 
Estado. 

Muito obrigada! 

Durante o discurso w Sr. Benedita dà 
Silva, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se
cretário, ·deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Jefferson Péres. 

Durante o discurso do Sr. Benedita da 
Silva, o Sr. Jefferson Peres, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo 'Sr. Ney 
Suassuna, Suplente de Secretário. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Conce-
do a palavra à nobre Senadora 

V. Ex" dispõe de 5 minutos. 
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lí

der. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr% 
e Srs. Senadores, o nosso i?artido, o PDT, por inter
médio desta Liderança e dos Senadores-Sebastião 
Rocha e Darcy Ribeiro, subscreveu mandado de se-
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gurança com pedido de limi,:ar, que está sendo en
caminhado hoje ao STF. 

Ele foi também subscrito pelos seguintes Sena
dores: Antonio Carlos Valadares. José Eduardo Ou
tra. Júnia Marise de Azeredo Coutinho, Ademir An
drade. Benedita da Silva, Laura Campos, Eduardo 
Suplicy, Marina Silva, Darcy Ribeiro, Emilia Fernan
des. Erriandes Amorim, Gilvam Borges, Ronaldo Cu
nha Lima. Sebastião Rocha, Roberto Requião, Pe
dro Simon e Osmãr Dias. 

Sr. Prestdente, esse mandado de segurança 
será impetrado hoje e encaminhado ao Exmº- Sr. Mi
nistro-Presidente do Supremo Tribunal Federal. Os 
impetrantes. Senadores aqui mencionados. solicitam 
uma liminar que determine ao Senado Federal a ins
talação da Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a apurar as irregularidades no sistema finan-
ceiro do nosso País. · -

Sr. Presidente, o mandado de segurança est't 
assinado também pelos advogados Claudismar Zu
pirolli e José Eymard Loguércio. Entendemos que, 
neste momento, não apenas os segmentos repre
sentativos da sociedade brasileira, _mas trabalhado-: 
res, estudantes, donas de casa e empresários fazem 
um clamor, que é nacional. É o que demonstra o que 
ocorreu na semana passada, em frente ao prédio do 
Banco Central, em São Paulo, onde empresários 
saíram às ruas para panfletar, exigindo a instalação 
de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar 
as fraudes no sistema financeiro. 

Não há por que ter receio dessa Comissão. O 
que desejamos, efetivamente, é trazer, com transpa
rência, ao conhecimento da sociedade brasileira ter 
das as informações e procedimentos relativos à fis
calização do Sanco Central, na medida em que pos
sam contribuir para que o País tenha conhecimento 
do tamanho da fraude e do rombo do sistema finan
ceiro. 

O que não podemos fazer é continuar nessa si
tuação: instalou-se a Comissao Parlamentar de In
quérito, veio o recurso, e o Senado __ aprovou o seu 
arquivamento. Isso, sem dúvida alguma, traz prejuí
zo a desgaste não apenas para o Senado Federal e 
o Congresso Nacional, mas, principalmente, para o 
próprio Governo, que defendeu ardorosamente, pes-

- soalmente, que se empenhou para que o Senado 
Federal arquivasse o requerimento de instalação da 
Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O mais grave, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
é que, diante das indagações que fazemos sobre as 
razões que levaram o Governo a impedir a instala
ção dessa Comissão. a única informação já divulga-

da pela imprensa é a de que o Governo tem receio 
de que isso quebre todo o setor financeiro do País. 

· Ora, isso não é justificativa e, muito menos, 
uma resposta ética à sociedade brasileira Estão em 
jogo milhões e milhões de reais, mais de R$15 bilhõ
es, que foram destinados a tapar os rombos do sis
tema financeiro. 

Também não é verdade, coino disse o Presi
dente da República - muito mal-informado sobre isso 
~. que esse dinheiro não é do contribuinte brasileiro, 
mas do Banco Central. Isso não é verdade, Sr. Pre
sidente, porque esse dinheiro é dos depositantes de 
todos os bancos do sistema financeiro; portanto, é 
do povo brasileiro. Por isso queremos, e a socieda
de exige neste momento. trazer à luz e tomar trans
parentes todas as informações que se puder obter 
com essas investigações. 

Esse. mandado de segurança é apoiado pelo 
nosso Partido, o PDT, subscrito pelos Senadores 
que compõem a nossa Bancada, juntamente com os 
demais Senadores. É liderado pelo Senador Antonio 
Carias Valadares, o primeiro subscritor, como autor 
do requerimento, e tem o apoio dos demais Senado-: 
res do PT, do PSB e do PMDB, que também o subs
creveram. Vale ressaltar também a presença do Se
nador Osmar Dias, do PSDB, que mantém, com fi
delidade, o seu compromisso de sustentação à ins
talação da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Entregamos o documento ao Supremo T nbunal 
Federal e esperamos que as inteligências dessa 
Corte possam analisar, com eqüidade e seriedade, 
esse mandado de segurança 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge. 
V. Exª dispõe de 20 minutos. 

O SR. COUTINHO JORGE (PS.PB-fA. Pro
nuncia ci seguinte discurso. Sem revisão cfo orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"S e Srs. Senadores, após uma 
longa discussão e muitas pertengas, na semana 
passada, a Comissão de Planos e Orçamento do 
Congresso Nacional aprovou um relatório, tendo 
como Relator o Deputado lberê Ferreira, que será 
submetido ao Congresso Nacional, em sua sessão 
plenária, no próximo dia 09. 

Tenho sido um crítico persistente da concep
ção, estrutura e, sobretudo, da metodologia da dis
cussão e aprovação de planos e orçamentos no 
Congresso Nacional. Tenho insistido em que .a análi
se e discussão de planos e orçamentos representam 
para qualquer parlamento. em nível mundial, uma 
das mais sérias preocupações. Na maioria das ve-
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zes, metade do tempo dos trabalhos nos parlamen
tos é dedicada à exaustiva análise e discussão des
ses planos e orçamentos. Eles representam um ins
trumento de tornada de decisão de uma sociedade; 
por seu intermédio, viabilizam-se objetivos, metas, 
políticas e projetes. 

Lamentavelmente, essa prioridade ainda não 
faz parte, de forma significativa, do Parlamento bra
sileiro. 

O art. 165 da Constituição Federal definiu, de 
forma clara, os três instrumentos de planejamento e 
orçamento: a LDO, o Plano Plurianual e o Orçamen
to anual. Sabemos, porém, que a LDO, instrumento 
de curto prazo, definindo diretrizes e prioridades 
anuais, orienta a feitura do Orçamento. O Plano Plu
rianuai é o grande instrumento das prioridades a mé
dio prazo de qualquer governo. Ao lado disso. temos 
o Orçamento anual, que, na verdade, define receitas 
e despesas que serão viabilizadas durante o exerci
cio em questão. 

O art 165, no seu § 9º, define a necessidade 
de uma lei complementar para a definição dos pra
zos referentes aos três instrumentos citados. 

Lamentavelmente, mais uma vez reafirmo: o 
Congresso Nacional não discutiu essa lei comple
mentar. Dai muitas perlengas e dificuldades em re
lação ao processo orçamentário no Congresso Na
cional. 

Em agosto do ano passado, além de o Gover
no encaminhar o Orçamento anual ,para 1996, en
viou também o Plano Plurianual, sobre o qual fiz um 
discurso recente, dizendo que o referido plano, que 
está sendo aprovado pelo Congresso Nacional - ain
da não foi-, é uma caricatura do que seria um plano 
de médio prazo de um país. 

Nessa oportunidade, provei que o Congresso 
teve a sutileza ou a irresponsabilidade de piorar o 
plano de médio prazo. enviado pelo Governo Fede
ral em tempo hábil. A maior responsabilidade da 
aprovação desse Plano Plurianual é nossa. Ao invés 
de melhorarmos esse instrumento de decisão, esta
mos destruindo o~ seus aspectos mais importantes, 
que são a apresentação de programas e projetos 
prioritários para as grandes regiões do Brasil 

Agora. no entanto, prefiro cingir-me à discus
são do Orçamento anual, que foi aprovado, na se
mana passada, pela G_omissão de Planos e Orça
menlos. A Resolução n" 2, de 1995, do Congresso 
Nacional, aprimorou a metodologia; a. estrutura e o 
funcionamento da referida Comissão, que está pre
vista no art. 68 da Constituição Federal e é da mais 
alta relevância para o Congresso Nacional. 

Na verdade, houve avanços, aos quais já me 
referi outras ve~es. Primeiramente, ao invés de nos 
concentrarmos em emendas ao Orçamento. emen · 
das individuais aleatórias, sem dúvida, priorizaram
se as emendas regionais, as emendas estaduais, 
que são emendas que definem programas globais 
de interesse das regiões e dos Estados, emendas 
que deverão ter o aval das Bancadas das respecti
vas regiões ou Estados. Foi um grande avanço, por
que se deixou de discutir projetinhos pequenos, di
luídos em vários municípios, e passou-se a priorizar 
recursos em favor do desenvolvimento coerente, in
tegrado, das regiões e dos Estados. Foi, repito, um 
avanço. 

Além desse, houve outro: a definição de sete 
subcomissões técnicas que devem discutir os as
pectos setoriais e regionais do orçamento. Dessa 
forma, implantou-se o processo a partir de setembro. 
As sete subcomissões funcionaram, comissões dedi
cadas aos aspectos sociais, aos aspectos de infra
estrutura, aos aspectos ·econômícos. Essas comis
sões recolheram as emendas individuais e _coletivas 
e passaram a analisá-las, discuti-las e eprová-las 
em reuniões específicas. Algumas delas funciona
ram a contento. 

Trago à lembrança de V. Ex"s, no entanto,-a 
Comissão de Infra-Estrutura na qual o Pará concen
trou todos os seus dez projetos globais. Foi uma Co
missão de atuação catastrófica-- o tenmo é esse. Es
tou usando essa expressão aqui, porque já o fiz pe
rante o Relator na Comissão, durante longas perlen
gas e discussões. Mostrei-lhe a omissão, a incoe
rência metodoló;Jica, técnica e politica das propostas 
que o Relator encaminhou à Comissão. Consegui
mos, depois de muitas discussões, inviabilizar_ o re
latório do Relator e permitir, com o aval da Comis
são, a apresentação de novo relatório. E esse não 
veio melhor do que o primeiro. 

Citei esse fato para dar um exemplo a V. 
Ex"s: o meu Estado concentrou as dez -emendas 
coletivas na infra-estrutura: energia, transporte, ro
dovias e portos. São áreas prioritárias ao desen
volvimento desse Estado, cujas possibilidades na 
área económica são excepcionais, mas que ne
cessita de rodovias fundamentais como a Transã
mazõnica, a Santarém-Cuiabâ, que faz a integra
ção Centro-Oeste/Amazônia; portos importantes, 
como o da Vila do Conde, que deverá ser o grande 
escoadouro de recursos da hidrovia Araguaia-To
cantins; e a hidrovia, que beneficiará quatro Esta
dos. São, portanto, projetes de interesse global para 
a Amazônia 
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Lamentavelmente, por omissão e por um equí
voco metodológico de ação, a Comissão chegou ao 
extremo de alocar recursos no valor de R$2 bilhões 
para todos os projetas do meu e.de outros Estados. 
O Pará, que, como eu ·disse, concentrou as dez _ 
emendas coletivas na área_ de infra-estrutura, ficou 
com R$16 milhões. Trata-se de um valor ridículo e in
coerente, considerando que o Pará tem quase 6 milhõ
es de habitantes e que, como se isso nãà _bastasse, 
concentra os maiores projetas de impacto da Amazô
nia: Carajás; a grande hidrelétrica do Tucuruí; o maior 
parque de alumínio e alumina da América Latina; e a 
!ulura instalação do projeto Salobo no valor de US$1 ,4 
bilhão, que é muilo maior do que qualquer empresa de 
aulomóveis no Brasil. São projetas, portanto, da mais 
alta relevância que foram penalizados rigorosamente. 

Após análise que fizemos juntamente com a 
Bancada do meu Estado, que trabalhou junto com o 
Governador Almir Gabriel na propositura dos 1 O pro
jetas, que lutou, unida, na Comissão, encaminhamos 
à consideração da Comissão e do Relator-Geral, 
lberê Ferreira, o absurdo existente no lato de o 
Pará, com todas essas possibilidades, com a maior 
população da Região, recaber R$16 milhões, no to
tal de suas emendas, enquanto Estados menores, 
que não têm 1 milhão de habitantes, chegaram a re- _ 
ceber R$70 milhões. Não que não mereçam; mere
cem sim. Mas há uma incoerência baseada na falta 
de critérios regionais, setoriais, na discussão do or
çamento setorial e regional deste País. 

O funcionamento da Comissão de Intra-Estru
tura mostrou essa incoerência, tanto que o Relator 
lberê Ferreira, já na última fase, na do recolhimento 
das emendas aprovadas de cada sub-relalor, com
preendeu o equívoco e tentou, de forma coerente e 
conseqilente, lazer uma análise e tentar superar as 
dificuldades e as injustiças cometidas contra o Pará 

Façam,os justiça ao Deputado lberê Ferreira: 
com cautela, s_ Ex• ouviu as Bancadas; ouviu mt.i
tas vezes as nossas inquietudes. Aqui está o Sena
dor Ademir Andrade, que participou desses encon
tros persistentes com o Deputado lberê e outros De
pUtados da Bancada paraense, independentemente 
de os integrantes pertencerem a esse ou aquele par
tido. S. Ex" utilizou. pela primeira vez, critérios - isto 
é importante dizer: critérios em termos de rodovias 
brasileiras; critérios.. regionais, necessidades real
mente coletivas, fundamentais, de cada região; e 
realmente conseguiu, depois de muitas discussões, 
equacionar recursos, remanejando-os, deixardo 
margem de segurança para corrigir equívocos dos 
relatores setoriais e regionais. 

Quero lazer justiça ao Relator-Geral do Orça
-mento da União, que conseguiu, dentro do possível, 
fazer algumas correções nos relatórios seroriais, mi
nimizando as injustiças e os equívocos dos relatõ
rios anteriores. Portanto, houve um grande avanço, 

-porque S. Exª usou critérios. Nesse sentido, correçõ
es surgiram. Tivemos o atendimento não total, mas 
parcial de projetas importantes já referidos, como as 
grandes rodovias, como o linhão da Eletronorte, que 
vai envolver a T ransatnazônica, como os portos.. 
Dessa forma, pôde mostrar que, quando se tem cri
térios, corrigem-se equívocos. 

O Orçamento, na verdade, é o quê? É o fazeja
mento das propostas, é a operacionalidade daquilo 
que se decidiu. E só se pode realmente implementar 
um projelo, uma idéia e uma tese através do orça
mento anual, que deveria ter o seu correspondente 
de médio prazo, o Plano Plurianual. Lamentavel
mente, o que vai ser aprovado, como já disse, é 
apenas o somatório de boas intenções, sem nenhu
ma consistência técnica, metodológica e científica. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-rne V. Ex• um 
aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE - Concedo o aparte 
ao Senador Ney Suassuna _ 

O Sr. Ney Suassuna - Solidarizo-me com V. 
Ex•, porque também declaro a minha estranheza 
com relação a esses critérios. Creio que, no próximo 
ano, eles terão que ser fixados preliminarmente. V. 
Ex• está dizendo o que aconteceu com o seu Esta
do. Com o nosso Estado não foi diferente, pois a Pa
raíba nem'teve as suas·ernendas de Bancadas apro
vadas. Pior: mesmo as individuais - havia pedidos 
para que fossem priorizadas -, no meu caso especf
fico e no de outros Parlamentares, nenhuma delas 
foi aprovada - nem as de Bancada, nem as de al
guns Parlamentares. Os cr~érios precisam ser mais 
transparentes e fixados preliminarmente para que lo-

~· memos conhecimento e possamos administrar a 
vontade e a necessidade de nossos Estados, a fim 
de que não aconteça o que ocorreu este ano. Decla
ro estranheza aos critérios, que não existiram; Real
mente, foi uma lástima o que aconteceu com o pla
nejamenlo deste ano. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE - Com todo prazer, 
Senador Ramez Tebet 

O Sr. Ramez Tebet- V. Exª sabe a admiração 
que tenho pelo trabalho que, em nome do seu Esta
do, V. Ex• desenvolve nesta Casa e no Congresso 
Nacional. V. Ex", hoje, traz à consideração dos seus 
Pares um ·relatório sobre o que foi presenciado por 
V. Ex.._ e sei o quanto V. Ex i! foi assíduo, batalhador 
e lutador para que o País possa ter o espelho da sua 
administração, que é o Orçamento, à altura das nos
sas necessidades. V. Exª clama por critérios, clama 
por metodologia. Aplaudo V. Exª. Mas quero dizer 
que o Congresso Nacional tem avançado nisso. No 
período do regime autoritário, era vedado ao Con
gresso Nacional qualquer participação no Orçamen
to. Não passávamos aqui de meras peças homolo-
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gatórias daquilo que vinha do Executivo. Hoje,- gra
ças à Constituição de 1988, e à atuação de Parla
mentares como V. Ex•. isso estã mudando. Quero 
crer que estamos aprimorando a nossa participação. 
O reclamo de V. Ex' em torno de obras prioritárias 
·para sua região, e principalmente para seu Estado, o 
Pará, é um reclamo que todos temos. É preciso que, 
realmente, tomemos consciência da necessidade de 
interiorizar esfe País, e aí levarmos aquilo que - de 
investimentos, de obras em infra-estrutura, em estra
das, em saneamento - a União puder despender 
para que isso seja feito pelo desenvolvimento das 
regiões mais necessitadas deste País. QuerO cum
primentar V. Exª pelo trabalho lá realizado e por es
tar trazendo a esta Casa o relatório daquilo que viu, 
presenciou e participou ria Comissão de Orçamento, 
que teve um grande Relator, que foi o Deputado lbe
rê Ferreira. Meus cumprimentos a V. Ex• 

O SR. COUTINHO JORGE - Senador Ramez 
Tebet, concordo com as colocações de V. Ex"- quan
to ao avanço em relação à Constituição de 88. Não 
tenho dúvidas de que, no período de arbítrio, éra
mos meramente peças homologatórias das decisões 
do Governo Federal. O avanço da Constituição de 
88 em relação aos instrumentos de planejamento, 
planos e orçamentos e a sua apreciação pelo Con
gresso Nacional, em decorrência das Assembléias 
Legislativas e Câmaras Municipais, foi um grande 
progresso. Mas ainda não cumprimos a nossa parte. 
O art 166 exige lei complementar para definirmos 
.prazos. Por exemplo: LDO, Plano Plurianual e o Or
çamento anual, formatação, conteúdo, critérios. La
mentavelmente, não aprovamos l'lem -discutimos 
isso ainda Significa que o Governo manda um Pla
no Plurianual dentro da sua versão, porque não é 
obrigado, porque o Congresso não cumpriu a sua 
parte na lei complementar, então, realmente, cabe a 
nós definir essa lei complementar. 

Sugiro ao Presidente do Congresso Nacional 
que, este ano, a Comissão possa realmente propor 
uma base para a discussão dessa lei complementar, 
porque os prazos que adotamos para os instrumen
tos são ainda aqueles estabelecidos nas Disposiçõ
es Transitórias, ou então os baseados na Lei nº 
4.320, de 1964 - estã aqui o ex-Ministro do Planeja
mento que sabe bem disso. Temos que avançar 
quanto à nossa· competência. E nesse sentido que 
gostaria de insistir nessa mudança e nesse compro
misso de viabilizar a lei complementar e aprimorar a 
resolução do Congfesso Nacional quanto aos meca-· 
nismos, funcionamento e operacionalidade da Co
missão Mista, face a tudo o que ocorreu neste ano -
o que não deixou de ser um avanço em relação aos 
anos anteriores. 

Devemos, realmente, aproveitar o- ensejo de 
1996 para corriginnos equívocos em relação a essa 
resolução, aproveitando para "concebe(' a lei com-

plementar, que evitará uma série de equívocos e de 
abusos, quer do Governo Federal, quer de nossa 
parte, porque acabamos discutindo planos e orça
mentos sem termos condições metodológicas, técni
cas e critérios para definirmos o que realmente é 
fundamental para o Brasil. 

Insisto: não se pode ter um Orçamento anuaL 
sem se ter antes um Plano Plurianual que defina o 
caminho, a diretriz, as prioridades globais e regio-
nais. E não temos isso. -

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como 
termos um Orçamento anual que deve ser compati
bilizado coerentemente com a proposta de médio 

_ prazo, que não temos ainda, e que o Congresso Na
cional, ao invés de melhorá-la, ousou piorar álgo que 
seria fundamental em temnos de desenvolvimento 
sócio-econômicb do País? 

O Sr. Renan Calheiros - Permite-me V. Exª 
um aparte? -

O SR. COUTINHO JORGE - Com prazer, ouço 
V. Exª - - -

O Sr. Renan Calheiros - Em primeiro lugar, 
gostaria de destacar o esforço de V. Ex' e o da Ban
cada do Pará no sentido de corrigir distorções que a 
proposta do Governo continha em relação ao Orça
mento de 1996. Inexplicavelmente, o Pará foi o Esta
do do Norte - do ponto de vista da sua população e 
·da sua área territorial - menos contemplado na pro
posta orçamentária Em todos os momentos, o posi
cionamento do Presidente e o do Relator, Deputado · 
lberê Ferreira, foram no sentido de corrigir distorçõ
es da propos_ta original. O Orçamento deste ano teve 
úma apreciação completamente diferente do ponto 
de vista do Congresso Nacional. Estabelecemos cri
térios e distribuímos recursos de acordo com crité
rios obviamente defensáveis; por isso, o Orçamento 
foi aprovado com todos os votos de todos os mem
bros da Comissão e com encaminhamento de lotNor 
de todos os Partidos políticos, inclusive do PT e do 
PC do B. O Senador Ney Suassuna - eu o ouvia em 
meu gabinete -, disse, aqui, que o Orçamento não 
teve critério e que a Bancada da Paraíba não apro
vou nenhuma emenda coletiva; tampouco as emen
das individuais, priorizadas também, foram aprova
das. Gostaria de dizer, na presença do Senador Ney 
Suassuna, que não é verdade, e que nada aconte
ceu de lastimável no Orçamento. Lastimável foi o 
aparte que S. Exª fez. sem levar em consideração o 
que verdadeiramente aconteceu. . 

O SR. COUTINHO JORGE - Há pouco ine re
feria ao relatório do Deputado lberê Ferreira, fazen
do justiça à sua tentativa de superar os equívocos 
das relatarias setoriais. 

Quero, de público, dizer que o Relator-Geral 
conseguiu, dentro do possível, corrigir equívocos co
metidos nas relatarias setoriais, mostrando o avanço 
e a boa vontade de S. Ex• em aprimorar o processo. 
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Reconheço. Por isso, pretendo ir ao Congresso Nacio
nal fazer um pronunciamento a respeito desse tema 

Esse não é b Orçamento ideal para todos nós, 
mas foi o possível, aprovado por todos os Partidos -
é verdade, Senador Renan Calheiros - , dentro de 
critérios que, posteriormente, o Relator-Geral tentou 
inserir, corrigindo os equívocos a que V. Ex• há pou
co se referiu nos relatórios setoriais. 

Mas V. Ex• reconhece, com a experiência que 
teve, comandando com firmeza a Comissão de Pia
nos e Orçamentos. que temos que aprimorar a Re
solução que discute mecanismos e critérios •. E V. 
Exª está de acendo conosco - já discutimos sobre 
isso -, de que tal decisão deve ser tomada neste ano 
para que o Orçamento de 1997 tenha todas as pré
condições - técnicas, políticas e metodológicas -
para ser um Orçamento muito melhor do que foi o 
Orçamento de 1996. -

Eram essas as considerações que eu queria 
trazer a este Plenário, agradecendo a atenção dos 
ii ustres Srs. Senadores. 

Durante o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2Q Vice
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presi-. 
dência convoca. sessão solene conjunta, a realizar
se quinta-feira, dia 11 de abril próximo, às 11 h, no 
plenário do Senado Federal, destinada a homena
gear o "Centenário de Nascimento do. Engenheiro Is
rael Pinheiro", primeiro Prefeito de Bfasília 

A Presidência comunica ao Plenário que a 
Mesa do Senado aprovou, em reunião realizada 
nesta data, os Requerimentos nºs 138, 162, 163, 
178, 179, 199, 200. 206,207,212.223 a 226, 237, 
259, 262, 272, 277. 290 e 293, de 1996, de autoria 
das Srªs Senadoras Marina Silva e Benedita da Sil
va e dos Srs. Senadores Ademir Andrade, João Ro
cha, Jader Barbalho, Gilberto Miranda. Freitas Neto, 
Antônio Carlos Valadares, Sebastião Rocha,. lúcio Al
cãntara, Flaviano Melo, Gilvam Borges, Laura Cam
pos, Artur da T ávola, Jefferson Péres e João Rocha, 
solicitando infonrnaç;Ses aos Ministros mencionadoS. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Ney Suassuna 

São lidos os seguintes: 

OF. GLPTB/50/96 

Brasília, 27 de março de 1 996 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF. SF Nº-177/96, de 28 de fe

vereirode 1996, e de acordo com o disposto no ar!. 

81, § 1 "· do Regimento Interno, venho, como Líder 
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), comunicar a 
Vossa Excelência a composição da Bancada de 
nosso partido nas Comissões Permanentas do Se
nado Federal: 

Comissão de Assuntos Sociais 
Titular: Senador Valmir Campelo 
Suplente: Senador Artindo Porto 

Comissão de Assuntos Econômicos 
· Titular: Senador Valmir Campelo 

Suplente: Senador Luiz Alberto de Oliveira 

Comissão de Educação 
Titular: Senadora Emília Fernandes 
Suplente: Senador Artindo Porto 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
Titular: Senador Luiz Alberto de Ofivei ra 
Suplente: Senador Artindo Porto 

Comissão de Infra-Estrutura 
Titular: Senador Arlindo Porto 
Suplente: Senadora Emma Fernandes 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional 

Titular: Senadora Emília Fernandes 
Suplente: Senador Artindo Porto 

Comissão de FiscaliZêção e Controle 
Titular: Senador Lui>:. Alberto de Oliveira 
Suplente: Senador Valmir Campelo 
Cordialmente, - Senador Valmir Campelo, Lí-

der do PTB. 

OF.014/95- LPSDB 

Brasma, 27 de março de 1995 

Senhor Pnesidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência, para, indicar o 

nobre Senador Pedro Piva, para ocupar a vaga de 
Suplente na Comissão de Constituição e Justiça -
CCJ, como representante do PSDB. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio 
Machado, lider do PSDB. 

OF.GLPMDB Nº-233196 

Brasília, 27 de março de 1996 
Senhor Presidente, · 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar o Senador Fernando Be>:erra, como 
membro Suplente, em substituição ao Senador Fla
viano Melo, na Comissão Mista destinada a apreciar 
e dar parecer à Medida Provisória nº- 1 .367, de 20 de 
março de 1996,- que "dispõe sobre a emissão de No
tas do T escuro Nacional (NTN) destinadas a aumen
to de capital do Banco do Brasil S.A, e dã outras 
providên~as•. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
-Senador Jader Bart>alho, Líder do PMDB. 

OFÍCIO No 337-L-BL PARL/96 

Brasília, 26 de março âe _1996 
Senhor Presidente, 
Informo a V. Ex• que o Deputado Abelardo Lu

pion deixa de fazer parte, na qualidade de membro 
titular, da Comissão Mista destinada a emitir parecer 
à Medida Provisória ng 1.367. de 20 de março de 
1996, que "Dispõe sobre a emissão de Notas do Te
souro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital 
do Banco do Brasil S.A. e dá outras providências". 

Para a referida vaga, indico o Deputado Lima 
Netto- PFURJ. Atenciosamente, Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Partamentar PFUPTB 

OF.GLPTB/139/95 

Brasília, 14 de novembro de 199_5 
Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF.SF/1543195, de 14 de no

vembro de 1995, e ciliT!o líder do Partido Trabalhis
ta Brasileiro - PTB, venho à presença de Vossa Ex
celência Indicar, a Exm' Sr" Senadora Emília Fer
nandes, como titular, e o. ExmO Sr. Senador Arlindo 
Porto, como suplente, para compor a Comissão Es
pecial Interna criada através· do Requerimento n_g 
1.069, de 1995 destinada a elaboração de projetas de 
lei reguladores do texto constitucional alterado pelas 
Emendas à Constituição de ~ 5, 6, 7 e 8, de 1995. 

Aproveito a oportunidade, para reiterar a V. Ex" 
os protestos de elevada estima e distinta considera
ção. -Senador Valmir Campelo Líder do PTB · 

OFÍCIO~ 015/95-LPSDB 

Brasília. 27 de março de 1996 
Senhor Presidente, 
Valho-me do presente para indicar os nobres 

Senadores Lúcio Alcântara e Pedro Piva, como titu
lares, e Coutinho Jorge e Lúdio Coelho, na qualida
de de suplentes, para compor a Comissão Temporá
ria destinada a elaborar os projetas de lei regulado
res do texto constitucional aHerado pelas Emendas 
Constitucionais~ 5, 6, 7, 8 e 9, de 1995, constituída 
mediante a aprovação do Requerimento n_g 1.089, de 
1995. 

Na oportunidade renovo protestos de elevada 
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio 
Machado, Líder do PSDB. 

OF. GLPMDB Nº 577/95 

Brasília, 14 de novembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF. SF/1538/95, tenho a honra 

de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Se-

nadares do PMDB que integrarão a Comissão Espe
cial interna, criada através do Requerimento n_g 1.069, 
de 1995, destinada a elaboração dos projetas de lei re
guladores do texto constitucional alterado pelas Emen-

-das à Constituição de~ 5, 6, 7 e 8. de 1995. · 
Titulares . 
Senador José Fogaça 
Senador Ramez T ebet 
Senador Ronaldo Cunba Uma 
Senador Pedro Simon 
Suplentes 
Senador Mauro Miranda 
Senadora Martuce Pinto 
Senador Casildo Maldaner 
Senador Ney Suassuna 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 

Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Líder do 
PMDB, no exercício da liderança · 

OFÍCIO J\io. 695/95-GLPF 

Brasília, 30 de novembro de 1995 _ 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao Ofício SF/1 :5391951ndico, para -

compor a Comissão Especial destinada a elaborar 
os projetas de lei reguladores do texto constitucional 
alterado pelas Emendas Constitucionais n_gs 5, 6, 7 e 
8 de 1995, os seguintes Senhores Senadores: 

Titulares 
1 - Francelina Pereira 
2- Antonio __ Cartos Mag-alhães 
3 - Edison Lobão 
Suplentes 
1 - Waldeck Omelas-
2 ~Hugo Napoleão 
3 - Romero Jucá 
Atenciosamente, Senador Edison Lobl!o, Lí

der do Partido da Frente Liberal em exercício. 

OF. ~513/95 GLPDT 

Brasília, 20 de novembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Cumpre-me informar a V. Ex• que de acordo 

com o Requerimento n_g i .089, de 1995, a indicação 
dos Senadores Sebastião Rocha e Júnia Marise, 
para compor como titular e suplente, resPectivamen
te, a Comissão Especial Interna, destinada a elabo
ração dos projetas de lei reguladores do texto consti
tucional alterado pelas Emendas à Constituição ·de 
n_gs 5, 6, 7 e 8 de 1995. 

Atenciosamente Senadora Júnia Marise. Líder 
do PDT. 
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Brasília, 16 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Em atenção ao OF. SF/1.541/95, de 14 de no

vembro do corrente, indico os nobres Senadores 
Levy Dias e Esperidião Amin como Titular e Suplen
tes, respectivamente, para compor a Comissão Es
pecial Interna, criada através do Requerimento nº-
1.089, de 1995, destinada a elaboração dos projetas 
de lei reguladores do texto constitucional alterado 
pelas Emendas à Constituição n-OS- 5, 6, 7 e 8, de 
1995. 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de 
estima e consideração. - Senador Leomar Quinta
nilha, Líder do PPB. 
OFÍCIO 152/95-GLDPT 

Brasília-DF., 17 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Em atenção ao OF. SF-1.542/95, indico os Se- . 

nadares José Eduardo Outra e Laura Campos, titular 
e suplente, respectivamente, para integrarem, como 
representantes do Partido dos Trabalhadores, a Co
missão Especial Interna, criada através do Requeri
mento n" 1.089, de 1995, destinada a elaboração 
dos projetas de lei reguladores do texto constitucio
nal alterado pelas Emendas à Constituição nº-s 5, 6, 
7 e8, de 1995 ... 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - De 
acordo com as indicações das Lideranças, a Presi
dência designa os membros da Comissão Espacial 
Interna, criada através do Requerimento nº-1.089, de 
1995, destinada à elaboração dos projetas de lei re
guladores do texto constitucional alterado pelas 
Emendas Constitucionais nº-s 5, 6, 7, 8 e 9, de 1995. 
Titulares Suplentes 

José Fogaça 
RamezTebet 
Ronaldo Cunha Uma 
Pedro Simon · 

PMDB 

PFL 

Francelina Pereira 
Antonio Carlos Magalhães 
Edison Lobão 

lúcio Alcântara 
Pedro Piva 

PSDB 

Mauro Miranda 
Marluce Pinto 
Casildo Maldaner 
Ney Suassuna 

Waldeck Omelas 
Hugo Napoleão 
RomeroJucá 

Coutinho Jorge 
lúdio Coelho 

PPB 

Levy Dias Esperidião Amin 

PT 

José Eduardo D utra Laura Campos 

PTB 

Emília Fernandes Arlindo Porto 

PDT 

Sebastião Rocha Júnia Marise 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, Senador Ney Suassuna, · · 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO 067/96-GLDPT 

Brasília-DF, 28 de março de 1996 
Senhor Presidente, · 
Indico a Senadora Marina Silva, como repre

sentante do Partido dos Trabalhadores·_ PT, para 
compor a Comissão Temperaria, criada ·a partir do 
Requerimento 263/96, com a finalidade de ·acompa
nhar as propostas, teses e procedimentos necessá
rios à participação do Brasil na conferência das Na
ções Unidas sobre assentamentos humanos - Habi
tat 2, que será realizada em Istambul no período de 
3 a 14 de junho de 1996. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. -Senador José 
Eduardo Outra, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presi
dência designa a eminente_ Senadora Marina Silva 
para compor a Comissão Temporária criada pelo 
Requerimento nº- 263, de 1996, de conformidade 
com a indicação feita pela liderança do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa, projeto .de decreto legislativo ·que será fldo 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N2 2, DE 1996 

Susta a aplicação do disposto no 
art 21, da Portaria n2 48, de 1 O de julho 
de 1995, do Presidente do Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis -IBAMA. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art·1 > Rca sustada a aplicação do disposto no 

arl 21 da Portaria nº- 48, de 1 O de julho de 1995, do 
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Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recurs1:1s Naturais Renováveis- IBAMA. 

Arl 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Justificação 

A Constituição da República Federativa do Bra
sil, de 1988, no arl 24, expressou competência à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal para legis
lar concorrentemente, entre outros assuntos, sobre: 

a) florestas, caça, pesca, fauna, conservação, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e controle da poluição (inciso VI); 

b) responsabilidade por dano ao meio ambien
te e ao consumidor (inciso VIII). 

A referida Constituição reservou tais assuntos 
à regulamentação, através de Lei. 

Cabe, assim, ao Poder Legislativo regular tais 
assuntos e, ao Poder Executivo, vetàr Projetas de 
Lei, total ou parcialmente, sancionar, promulgar e fa
zer publicar as leis, bem como expedir decretos e _re
gulamentos para a sua fiel execução (art 84, incisos 
IV e V). 

Diante de tal suporte constitucional, a Lei nº-
7.803, de 1_8 de julho de 1989, atterando dispositivos 
da Lei nº-4.771, de 15 de setembro de 1965,"cjue tra
ta do Controle do Meio Ambiente- Código Florestais 
estabelece em seu arl 2"-, incisei 11; § 3"-que: . · · · 

"Aplica-se ás áreas de cerrado a-reser
va legal de 20% (vinte por cento) para todos 
os efeitos legais." 

Assim, segundo a legislação,. nas propriedades 
localizadas em áreas de cerrado, não será permitido 
o corte raso da vegetação em, no mínimo, 20% (vin
te por cento) de sua superficie, 90m otijetivo !=!e as-
segurar a reserva legal. · 

. "Entretanto, a Portaria nº- 48, de 1 O de 
julho de 1995, do Presidente do lbama, es
tabeleceu, em seu arl 21, que:• 

Enquanto não for estabelecido o zoneamento 
Ecológica-Econôffiico para uso alternativo do solo, a 
exploração a corte raso nos estados abrangidos pela 
Bacia Amazónica, só ·será permitida desde que o 
proprietário mantenha uma área de reserva legal de . 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) da cobertura 
arbórea de cada propriedade, conforme disposto na 
Lei nº- 4.771, de 15 de setembro de 1965, alterada 
pela Lei nº-7.803, de 15 de julho de 1989. 

_ _ .A portaria ogA.a, de.tO de julho..de. Hl9.5, .ao .de
finir a reserva legal em, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) nos estados abrangidos pela Bacia Ama-

zônica considerou esse limite de maneira genérica, 
desconsiderando a existência, ne5$es estados, de 
áreas de cerrado, onde a resreva legal deve ser de 
20% (vinte. por cento). segundo dispõe a Lei n" 
7.803, de 18 de julho de 1989. 

Dessa maneira, o limite para a manutençãO da 
cobertura arbórea nas áreas de cerrado, foi igualado ao 
da Bacia Amazónica, quando essas áreas apresentam 
características absolutamente distintas entre si. 

E, ao limitar o aproveit8mento das áreas de 
cerrado em 50% (cinquenta por cento), gerou-se 
uma comprometedora situação nessas áreas, ao 
restringir o séu aproveitamento agrícola e o desen- · 
volvimento das atividades produtivas. 

Como consequência, diversos projetas agrope
cuários, beneficiários de financiamento bancários ou 
incentivos fiscais, localizados em áreas de cerrado, 
sobretudo nos estados de Mato Grosso e Tocantins, 
estão sendo prejudicados por essa exigência impos
ta pela Portaria nº- 48, de 1 o de julho de 1995, do 
Presidente do lbama. . . , · . 

Por outro lado, há que se considerar que essa 
restrição à exploração agrícolas ·das cerrados provo
ca uma pressão sobre as ái"eas com· coberturas ve
getais mais densas, como: as de floresta. Isso por
que, o uso·mais intensivo 'dos cerrados. inibe a ocú
pação e a derrubada de florestas, onde os reflexos 
ecológicos são ·mais complexos. · · 
· · Há, ainda, a considerar que a cobertura ve

getal artificial, com as' iecricilogiai disponíveis e 
comprovadas ~ geradas, priricipaimente, pela Em
brapa - apresenta maior valor que a cobertura ve
getal natural e assegura o equilíbrio ambiental ne-
cessário. · · · 

Em suma, o Presidente do lbama, ao editar a 
Portaria, nº- 48, -de 10 de julho de 1895, exorbitou o 
seu nível de co_rnpetência, ao definir parâmetros que 
difiram do estabelecido no disposto legal maior, que 
é a Lei n• 7 .803, de 15 de julho de 1989. 

Este Decreto Legislativo visa, portanto, corrigir 
a distorção, imposta pela Portaria n" 48, de 1 O de ju
lho de 1995, do Presidente do lbama, possibilitando 
que as áreas de cerrado voltem a manter uma reser
va legal de 20% (vinte por cento), conforme precei
tua a Lei nº- 7.803, de 18 de julho de 1989 e confor
me foi historicamente adotado. 

Essas são, portanto, as razões de ordem legal, 
técnica, operacional e econômica que justificam o 
presente Projeto de Decreto Legislativo - amparado 
no art. 4_9. Jnciso \/_da_ Carta Magna e no art 213, 
alínea b, do Regimento Interno do Sena:do Federal
para a imediata sustação da aplicação do disposto 
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no art. 21, da Portaria n" 48, de 1 O de julho de 1995, 
do Presidente do IBAMA. 

Sala das Sessões, 28 de março de 1996. - Se
nador Jonas Pinheiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

(PORTARIA Nº48, DE 10 DE JULHO DE 1995) 

SEÇÃOII 
Do uso Alternativo do Solo 

Art. 21. Enquanto não for estabelecido o Zo
neamento Ecológico-Econõmico para uso alternativo 
do solo, a exploração a corte raso nos estados abran
gidos pela Bacia Amazônica, só serã permitida desde 
que o proprietário. mantenha uma área de reservas le
gal de no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da cober
tura arbórea de cada propriedade, conforme disposto 
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, altera
da pela Lei n" 7.803, de 15 de julho de 1989. 

§ 1 º Entende-se por área selecionada para uso 
alternativo do solo, aquelas destinadas à implanta
ção de projetas de colonização de assentamento de 
população, agropecuários, industriais, florestais, de 
geração e transmissão de energia, de mineração e. 
de transporte. 

§ 2Q A área de reserva legal de que trata o ca
put deste artigo, onde não é permiticjo o corte raso, 
deve ser averbada à margem da inscrição da matrí
cula do imóvel no registro de imóvel competente, 
sendo vedada a alteração de sua destinação nos ca
sos de . transmissão a qualquer titulo, ou de des
membramento da área 

{À Comissão de Constituição. Justiça . 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O proje
te iido será publicado e remetido à comissão compe-
tente. -

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA ~ 6, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento nº 273, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
·de Lei da Câmara nº 6, de 1996 (nº 

1.178/95, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que autoriza a 
União a delegar aos municípios, Estados da 
Federação e ao Distrtto Federal a adminis
tração e exploração de rodovias e portos fe
derais, tendo 

Parecer sob nº 27. de 1996, da Com is-
são 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorãvel, com emenda nº 1-CCJ, de re
dação. 

(Dependendo de parecer sobre as 
emendas de Plenário) 

A matéria foram apresentadas duas emendas 
perante a Mesa, no prazo regimental. 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Inter
no, designo o eminente Senador José Fogaça para 
proferir parecer sobre as emendas, em substituição 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para profe
rir parecer.) - Sr. Presidente, S,;>s e Srsc Senadores, 
o Projeto de Lei da Câmara nº 06, de 1996 (Projeto 
de Lei nº 1.178, de 1995, na Câmara dos Deputa
dos), de autoria do Poder Executivo, foi aprovado 
pela Câmara Federal, onde recebeu alterações nas 
várias comissões nas quais tramttou, resuttando em 
aprovação de um parecer conjunto, o qual concluiu 
pela apresentação de Substitutivo. · 

No Senado Federal, foi examinado e aprovado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
com emenda Em Plenário, recebeu duas emendas 
de autoria dos Senadores Ademir Andrade e Edison 
Lobão, as quais passamos a analisar pela ordem· de 
apresentação. 

EMENDA ~ 2 PLENÁRIO 

. De autoria do Senador Ademir Andrade, a 
Emenda em questão visa a salvaguardar Estados, 
Municípios e o Distrito Federal dos riscos de conser
vação e manutenção de estradas e instalações por
tuárias, oferecendo nova redação ao art. 4Q. 

Parece-nos, em princípio, que, pelo teor da re
dação oferecida, a alteração pretendida relere-se, 
na verdade, ao art. ~- O art. 4Q refere-se à explora
ção das vias e portos, diretamente ou por meio de 
cuncessdo, enquanto o art. 5º estabelece a possibili
dade de a União destinar recursos financeiros às ro
d..,vias e portos objeto de delegação. 

Pretende o nobre autor da Emenda garantir um 
mecanismo de repasse de recursos àqueles Esta
C:os, cuj~ "estradas e portos não são lucrativos, sob 



00578 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

a ética empresarial, mas imprescindíveis sob o ân
gulo do interesse públicó". 

EMENDA N" 3 PLENÁRIO 

Assim como a anterior, a Emenda n" 3, de au
toria do Senador Edison Lobão, oferece nova redação 
ao art 5" e visa à garantia de repasse de recursos da 
União àqueles Estados. Municípios ou ao Distrito Fe
deral. quando comprovada a inviabilidade de explora
ção das vias e portos objeto de delegação. 

li-VOTO 

A idéia do Poder Executivo, traduzida no Proje
to de Lei da Câmara n" 06, de 1996, vai ao encontro 
"das exigências contemporâneas de desregulamen
tação e de descentralização, objetivando facilitar o 
aumento da produtividade nacional, alravés de pro
cessos de transferência jurisdicional e de terceiriza
ção de segmentos viários"_ 

O Projeto, na verdade, oferece a possibilidade 
de Municípios, EStados e Distrito Federal investirem
se na administração de bens federais no caso, vias 
e portos • podendo explorá-los diretamente ou atra
vês de concessões. Observe-se que não se trata de 
uma obrigatoriedade de transferência O texto é ela' 
ro: "Fica a União autorizada a delegar ..... " e" pOderá 
o Município, Estado ou Distrito Federal explorar .... ". 

Dessa forma, parece-nos incoerente transferir
se estradas e portos a Estados, Municípios ou ao 
Distrito Federal quando estes se encontrarem im
possibilitados de administrar os ditos bens federais, 
ou quando não houver interesse para seu aproveita
mento empresarial. Nesses casos as rOdovias, obras 
rodoviárias e instalações portuárias permanecerão 
sob jurisdição federal, cabendo à União sua manu
tenção, conservação ou construção. 

Nesse contexto, entendemos serem desneces
sárias as alterações propostas nas Emendas n" 2 e 
n" 3, ambas com o mesmo objetivo, razão pela qual 
propomos sua rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer conclui favoravelmente ao projeto e contraria
mente às emendas. 

Discussão; em conjunto, do projeto e das 
emendas. . 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce-
do a palavra a V. Ex•. · 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o proje
to do Governo representa uma iniciativa salutar. A 
transferência dessas estradas federais e dos portos 

à administração dos Estados é conveniente, já que a 
União Federal não consegue manter as estradas em 
bom estado. 

Na verdade, possuímos, hoje, aproximadamen
te 80 mil quilõmelros de rodovias federais, nas quais 
cerca de 1 o mil quilômetros precisam ser restaura
dos anualmente, e iSso não tem sido feito pelo Go-

. vemo Federal. E não tem sido feito por quê? Pela . 
escassez de recursos que decorre da ação demagó
gica que resultou da revogação da taxa rodoviária 
anteriormente existente, que se destinava precisa
mente à recuperação e à restauração da malha viá
ria brasileira. 

Quanto aos portos, entendo que, de fato. estes 
podem ser entregues à administração dos Estados, 
porque todos são altamente rentáveis, exceto os 
submetidos a um regime demagógico de administra' 
ção. É o caso, por exemplo, do Porto de Santos . 

. Todavia, Sr. Presidente, de nada adiantará 
transferir essas rodovias à Administração Estadual 
se não se encontram os recursos necessários à re
cuperação delas. Daí eu ter apresentado a emenda. 
como tentativa - e verifico que é semelhante à do 
Senador Ademir Andrade -. no sentido de transferir 
também aos Estados -necursos suficientes para a 
manutenção e restauração dessas rodovias. 

Essas emendas recebem, agora, parecer con
trário do Senador e Relator José Fogaça. Nada te
nho a opor ao parecer de S. Ex•. Eniendo que os 
seus argumentos são, de algum modo, procedentes. 
Até em razão disso, estou apresentando uma emen-. 
da constitucional para resolver esse problema Com 
ela procuro encontrar os recursos orçamentários, 
criando nova taxa para o atendimento da recupera
ção das estradas, o que deve ser feito peri
odicamente. 

Dito isso, quero louvar a iniciativa do Governo 
pela solução que encontrou, sobretudo porque os 
grandes Estados, tais como São Paulo, Rio Grande 
do Sul e Rio de Janeiro, poderão receber essas ro
dovias e cobrar por-elas as taxas devidas, como o 
pedágio, com as quais poderão tranqüilamente ad
ministrá-las. 

Era o que tinha a di;~:er. 
Muifo obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para 

discutir, concedo a palavra ao Senador Ramez Te-
bel, grande Líder do Mato Grosso do SuL _ 

O SR. RÁMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discLJ
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, louvo o parecer do ilustre Senador 
José Fogaça 
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Quero acrescentar. para esclarecimento da 
Casa. que o Governo Federal nada mais está fazen
do do que proporcionar a oportunidade - porque se 
trata de uma faculdade e não de uma obrigação. e 
não de uma imposição - para que. através de convê
nios. haja essa descentralização e os Estados pas
sem a assumir essa responsabilidade. Responsabili
dade. todavia. que só podem assumir, consoante as 
emendas dos ilustres Senadores Ademir Andrade e 
Edison Lobão. se tiverem recursos orçamentários. 
recursos financeiros para tanto. Não existe autono
mia alguma sem aútonomia financeira. 

Aproveito esta oportunidade para dizer que. na 
prática, essa descentralização já acontece. Aconte
ce por quê? Porque o Governo Federal demora para 
chegar lá. E. assim, os Estados têm, via de regra, 
assumido não só a responsabi !idade da conserva
ção. da restauração de estradas federais, corno têm 
assumido a responsabilidade, como foi o caso do 
Estado de Mato Grosso do Sul. que hoje tem uma 
dívida assustadora. da qual grande parte se deve ao 
fato de ter. a expensas próprias. assumido a respon
sabilidade da construção de estradas; responsabili
dade essa que cabia ao Governo Federal. A BR-262 
é um exemplo disso. 

Querer render a minha homenagem a V. Ex'!, 
Senador Júlio campos, que preside hoje esta ses
são do Senado, pois quantos e quantos quilõmetros 
foram pavimentados no Estado do Mato Grosso do 
Sul em seu Governo, sem nenhun(ressarcimento 
por palte do Governo Federal. 

Portanto, este projeto do Executivo_vem permi
tir essa faculdade, cabendo aos governadores a ca
pacidade de gerenciamento ao estabelecerem os 
convênios e a oportunidade de garantirem, perante o 
Governo Federal, que lhes sejam assegurados re
cursos para que possam assumir a responsabilidade 
a que o projeto se propõe. 

Em se tratando de uma faculdade. é uma aber
tura; abertura que não podemos desprezar de ma
neira nenhuma. porque descentraliza É lã no Esta
do que está a cobrança do usuário. Ele não reclama 
ao Governo Federar, mas ao prefeito, ao governador 
do Estado. ao Departamento de Estradas de Roda
gem do Governo Estadual. Portanto, levanto para di
zer que. na prática, isso já acontece. A maioria das 
BRs do meu Estado foram pavimentadas pelo Go
verno do Estado do Mato Grosso do Sul e não pela 
União. 

De tal ordem que me manifesto no sentido de 
votar tavoravelmenté à aprovação do projeto tal qual 
ele veio-do Executivo. 

Era o que eu queria registrar, até para fazer 
justiça ao esforço ·do Governo do r11eu Estado e à 
necessidade de que recursos sejam repassados 
imediatamente para a restauração das estradas que 
e_stão em estado calamitoso. Muito obrigado. 

O SR. PRESI_DENTE (Júlio Campos) - Para 
discutir, concedo a palavra ao Senador Coutinho 
Jorge. Em seguida, concederei ao Sénador Ademir 
Andrade e, depois. ao Líder do glorioso PMDB, emi
nente Senador Ronaldo Cunha Uma 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDBcPA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs~ Senadores. não temos dúvida de que 
este Projeto de Lei. como já foi dito. pretende dele
gar aos Municípios, Estados e Distrito Federal a acJ.. 
ministração de rodovias e portos. Portanto, é um ato 
de delegação. um ato que importa no entendimento 
entre os três níveis de Governo. Os interesses. por
tanto, poderão ser viabilizados através dessa dele, 
gação. 

Realmente, antes de mais nada, gostaria de 
perguntar ao ilustre Relator, Senador José Fogaça, 
se S. Ex• acatou a emenda no. 1 da Comissão de 
Constituição e Justiça. -

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Veja V. Ex" que se 
trata apenas de um deslocamento de parágrafo, 
dada a melhor adaptação ao texto. Não se trata de 
nenhuma alteração de conteúdo. 

O SR. COUTINHO JORGE - Concordo. Quan
to ao conteúdo, não altera. apenas houve uma mu
dança de vários artigos e parágrafos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Essa emenda de rs
dação não demanda sequer que o projeto volte à 
Câmara. -

O SR. COUTINHO JORGE - V. Exª apenas re-
jeitou as Emendas 2 e 3? .. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Exatamente. Porque 
essas eram emendas de conteúdo e foram rejeita
das. A primeira razão é por entender que não são 
necessárias e. a segunda razão, de menor importân-

. cia, é que isso também determinaria o retomo à Câ
mara dos Deputados e há, de parte do Ministro, dos 
Governadores, hoje, uma grande urgência em tomo 
deste projeto. dada a situação das estradas. 

O SR. COUTINHO JORGE - Entendo, Sr. Pre
sidente. Sr"s e Srs. Senadores, que o art 5'>, de cer
ta forma, atende a inquietação de vários Senadores, 
porque diz de forma clara: 

"A União poderá destinar recursos fi
nanceiros à construção. conservação. me
lhoramento e operação das rodovias ou tre
chos de rodovias, obras rodoviárias federais 
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ou portos, objeto da delegação, desde que 
tais obras e serviços não sejam de respon
sabilidade do concessionário." 

É claro que, se a delegação implicar que a res
ponsabilidade de restauração do porto ou da rodovia 
é do concessionário, neste Ca.so, a União não deve
rá destinar recursos orçamentários da União. 

Entendo que o art. 5"- atende algumas inquieta
ções de duas emendas apresentadas pelos ilustres 
Senadores. 

Eram esses os pontos que gostaria de trazer à 
consideração do Senado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr.Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra a V. Ex• para discutir. 

O SR. AD EMIR ANDRADE (PSB-PA. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero registrar a minha preocupa
ção, motivo e razão pela qual apresentei a minha 
emenda, bastante parecida - a minha é mais ampla 
um pouco- com a do Senador Edison Lobão. 

Há uma diferença entre o projeto original e o 
que estamos propondo, e gostaria de deixar isso 
bem claro para compreensão dos Srs. Senadores. O 
art 5"- da lei diz o seguinte: 

"A .União poderá destinar recursos fi
nanceiros à construção, conservação, me
lhoramento e operação das rodovias ou tre
chos de rodovias e obras rÓdoviárias fede
rais ou portos, objeto de delegação, desde 
que tais obras e serviços não sejam de res
ponsabilidade das concessionárias." 

O que acontece é que o Governo Federal está 
querendo, na verdade, deixar de ter despesas com 
conservação das obras em todo o País. Ora, é evi
dente que tem razão o Senador José FogaÇa qi.rari=-
do diz que o Estaçlo não é obrigado- a apanhar para 
si a administração da rodovia, ele pode deixar que 
continue na mão· do Governo F<e<Jeral. A lei não o 
obriga a receber·essa estrada 

O Estado brasileiro, hoje, principalmente na 
nossa região e mais especificamente no meu Esta
do, não tem dado sequer a conservação das nossas 
rodovias. Não tem dado nenhuma atenção para uma 
rodovia antiga, como é a Transamazônica, como a 
Santarém-Cuíabá, rodovias que, inclusive, não com
pensariam essa hipótese de cobrança de pedágio ou 
de passar para terceiros, a não ser que o próprio Es
tado assumisse isso e ele mesmo cobrasse o pedá
gio. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs: Senadores, fico bas
tante preocupado em deixar isso por conta do Esta-

... .do - "poderá colocar recursos". Provavelmente, o 
que vai acontecer, no =o da nossa Região; ·o Pará 
não vai assumir a T ransamazônica, não vai assumir 
a Santarém-Cuiabá, não vai assumir a BR-222, não 
vai aSsumir outras 'rodovias e,- aí, elas continuarão 
como estão, completamente abandonadas. São ro
dovias com mais .de .. 20 anos de construção, de his
tória, totalmente abandonadas pelo Governo. 

te: 
A minha emenda, Sr. Presidente, diz o seguin-

"A União destinará- ela obriga a União 
a destinar - recursos orçamentários para as 
hipóteses em que não houver - vejam bem, 
Srs. Senadores - viabilidade de o Municipio, 
o Estado ou· o Distrito Federal explorar dire
tamente a rodovia ou porto, e não houver 
também interesse da iniciativa privada em 
assumir a construção, conservação, melho
ramento e operação do porto ou da rodovia 
ou o trecho de rodovia e obra rodoviária fe
deral, objeto de delegação que não seja fi
"ªnciado com recurscs de pedágio." 

Com isso, estou querendo dizer que o Estado 
pode assumir, pode cobrar, mas, se isso não for su
ficiente, o Estado· destinará recursos, como, aliás, 
era da sua obrigação. Mais adiante, ainda acrescen
to, num parágrafo único: 

"Caberá ao Município, ao Estado ou ao 
Distrito Federal comunicar à União, no prazo 
de dois anos a partir da data de assinatura 
do convênio de .que trata o art 2~ desta Lei, 
as rodovias que não puderem ser financia
das com recursos de pedágios, a fim de que 
sejam consideradas para efeito de repasse 

. de veibas para construção ou recuperação, · 
de acordo com as prioridades a serem pre
vistas em decreto a ser editado por este Po
der Executivo." 

Ora, há de se notar que, com este projeto, o 
Governo Federal reduz, e muito, os recursos que até 
então era obrigado a destinar à recuperação, re- -
construção e conservação das rodovias federais. 
Então, causa-me uma ·enorme preocupação o fato 
de o projeto ser aprovado como está, deixando ape
nas ao Governo Federal a opção de enviar _ou não 
recursos a eSsas rodovias. 

De forma, Sr. Presidente, que apelo à com
preensão do Relator e da Líclerança do Governo 
para a necessidade de aprovação desta minha 
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emenda, que foi, inclusive, sugerida por dirigentes 
do DNER da Amazônia Legal. Em função da mani
festação é que estamos requerendo a aprovação 
desta emenda, na oportunidade em que peço. Sr. 
Presidente, destaque para votação em separado 
para a Emenda n" 2. 

Solicito à Assessoria da Mesa que nos forneça 
o formulário de requerimento para que possamos 
solicitar o destaque para votação da Emenda n" 2. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A As

sessoria já vai providenciar a documentação para 
que V. Ex• assine. 

Conceôo a palavra, para discutir, ao Líder do 
PMDB, Senador Ronaldo Cunha Uma 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, eu me reservo para o encaminhamento de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao eminente Senador Sebasüão Rocha. 
Líder do PDT, para discutir. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, quero me associar às preo
cupações do nobre Senador Ademir Andrade e tam
bém do nobre Senador Edison Lobão, trazendo mais 
um exemplo do meu. Estado, o Amapá 

As poucas rodovias que temos, há quatro anos 
.não recebem um centavo de recursos federais - refi
ro-me às rodovias federais. Tínhamos assegurado 
no Orçamento da União do ano passado um pouco 
mais que R$5.000.000,00 e o DNER, sem nenhuma 
justificativa apresentada, até agorâ,' âo"Gõvemador 
e à Bancada do Amapá, cancelou o empenho refe
rente a esses recursos, que eram recursos orçamen
tários, do Orçamento de 1995 e de créditos suple
mentares. 

Então, preocupa-me mui!D o fatn de que esses 
Estados, sobretudo os mais carentes e mais pobres 
da Federação, que não poderão recuperar, manter, 
construir e ampliar· a construção de rodovias fede
rais, não terão condiçi'les também de fazer conces
são à iniciaüva privada porque, certamente, não há 
interesse da iniciativa privada em assumir essas ro
dovias. Essa delegação, então, certannente, não ser
ve para os Estados pobres da União, não serve para 
os Estados da Região Norte, a não ser que se asse
gure, na forma como propõe o Senador Ademir An
drade, que o Governo Federal continue desünando 
recursos para a manutenção, recuperação e conser
vação dessas rodovias. Portan!D, somos favoráveis . 
ao destaque que acabou de apresentar o Senador 

Ademir Andrade. Esta é a contribuição que trazemos 
ao debate. 

Era o que eu ünha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conti

- nua em discussão; (Pausa) 
Não havendo .Quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1" Secretário em exercício. Sen·ador Ney Suas
suna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N!' 299, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do àrt. 312, alínea b, do Regimentn 

Interno requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n" 02 ao· Projeto de Lei da Cãmara 
n" 6, de 1996. 

Sala das Sessões. 28 de março de 1996. -
Ademir Andrade. 

. O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, ·peço 
a palavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito 
destaque também para a Emenda n" 3, de minha au
toria. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Càmpos) -Já está 
automaticamente destacada 

Em votação o requerimento, de autoria do Se
nador Ademir Andrade. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecersentados.(Pausa) 

Aprovado. 
A matéria destacada será votada oportuna

mente. 
Em votaÇão o projeto sem prejuízo das emen

das e do destaque. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 06, DE 1996 
(N" 1.178/95, na Casa de origem} 

De iniciativa do Presidente da República 

Autoriza a União a delegar aos Munl
cfpios, estados da Federação e ao Distrl

- to Federal a administração e exptoraçao 
de rodovias e portos federais. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art 12 Fica a União, por intermédio do Ministé
rio dos Transportes, autorizada a delegar, pelo prazo 
de até vinte e cinco anos, prorrogáveis por até mais 
vinte e cinco, aos municípios, estedos da Federação 
ou ao Distrito Federal, ou a consórcio entre eles, a 
administração de rodovias e exploração de trechos 
de rodovias, ou obras rodoviárias federais. . . 

Art. 2" Fica a União igualmente autorizada, nos 
termos desta lei, a delegar a exploração de portos sob 
sua responsabmdade ou sob a responsabilidade das 
empresas por ela direta ou indiretamente controladas. 

Art 3" A delegação será formalizada mediante 
convênio. · 

Art 42 Para a consecução dos objetivos indica
dos nesta lei, poderá o Município, o Estado ou o Dis
trito Federal explorar a via ou porto diretamente ou . 
através de concessão, nos termos das _leis federais 
que regem as concessões e da Lei n2 8.630, de 26 
de fevereiro de 1993. 

§ 12 No instrumento de convênio constará cláu
sula prevendo a possibilidade de aplicação da legis
lação do Município, do Estado ou do Distrito Federal 
na cobrança do pedágio ou da tarifa portuária, ou de 
outra forma de cobrança cabível, no que não contra
rie a legislação federal. 

§ 2" A receita auferida na forma do panágrafo 
anterior será aplicada em obras complementares, no 
melhoramento, ampliação de capacidade, conserva

·ção e sinalização da rodovia em que for cobrada e 
nos trechos rodoviários que lhe dão ;~cesso ou nos 
portos que lhe derem origem. ' · 

p,rt 5º- A União poderá destinar recursos finan
ceiros à construção, conservação, melhoramento e 
operaçãó das rodovias ou trechos de rodovias e 
obras rodoviárias federais ou aos portos, objeto de 
delegação, desde que tais obras e serviços não se
jam de responsabilidade do concessionário. 

Art 62 No exercício da delegação a que se re
fere esta lei, o Município, o Estado da Federação ou 
o Distrito Federal observarão os limites da compe
tência da União. 

Art 72 Esta_.lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação a Emenda nº- 1 da CCJ, de parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
pennanecersentados.(Pa~) 

Aprovada. 
Aprovada a Emenda n2 1 , passamos para a vo

tação da Emenda nº- 2, que foi destacada pelo Sena
dor Ademir Andrade. A referida Emenda tem parecer 
contrário do relator. · 

O SR. EDISON LOBÃO --Sr. Presidente, pelo 
fato de me parecer mais sintética, mais àbjefiva a 
minha emênda, que contém o mesmo sentido da 
emenda _do Senador Ademir Andrade, peço prefe
rência para a votação do Destaque n2 3 ao invés do 
Destaque nº- 2. 

_ O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Me5a 
solicita a V. 6ª que apresente, por escrito, o· reque- · 
rimento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. . _ 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Com a 
palavra o ·senador José Fogaça, pela orrlem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reite
ro que a Emenda n2 1 , que recebeu parecei contrá
rio e está aprovada com o projeto, na verdade, é 
meramente uma emenda de redação, não altera o -
conteúdo do texto. 

Como se trata apenas de uma emenda de re
dação, não acarreta o retomo do projeto à Cãmara 
As Emendas nº-s 2 e 3, como são emendas de con
teúdo, acarretariam, caso aprovadas, o retomo do 
projeto à Câmara 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa 
agradece o esclarecimento que V. Ex" fez ao Plená
rio, e adverte que realmente as Emendas n2s 2 e 3, 
caso aprovadas pelo Plenário desta Casa, fará com 
que o projeto retorne à Cãmara dos Deputados. 

A Emenda nº- 1, da CCJ, não permite o projeto 
voitar à Câmara porque é apenas de redação. 

_,Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 "-Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 300, DE 1996. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 311, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para a Emenda n2 3 ao 
Projeto de Lei da Câmara nº- 6/96, sobre a emenda 
nº-2. 

- Safa das Sessões, 28 de março de 1996. -
Edison Lobão. 
. O SR. PRESIDENTE (Júlio Gampos) - Em vo
tação o requerimento do eminente Senador Êdison 
Lobão, que pede preferência para a Emenda n2 3 
em relação à de nº- 2. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. _ · --
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De acordo com o Plenário, foi dado preferência 
de votação para a Emenda n" 3, conforme requeri
mento de autoria do Senador Edison Lobão. 

Em votação a Emenda n2 3, que tem parecer 
contrário do eminente ReLator José Fogaça 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, peço· a pai avra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha 
Lima, para encaminhar a votação. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, as Emen
das de n2s 2 e 3 se identificam nos seus propósitos. 

Entretanto. entendemos que a emenda, de au
toria do Senador_ Edison Lobão, pela fonma concisa 
com que enfoca o problema, atende plenamente aos 
objetivos colimados na emenda do nobre Senadqr 
Ademir Andrade. Como são duas emendas idênti
cas, e temos de votar apenas uma, manifestamos 
nosso voto favorável pela Emenda n" 3, de aUtoria 
do Senador Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O 
PMDB orienta, favoravelmente, a sua Bancada para 
votar a favor da emenda do Senador Edison Lobão. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, -
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a 
palavra c Senador Sebastião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (pDT-AP. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão âo orador.) - Sr. 
Presidente, já tive oportunidade de fazer a defesa 
das duas emendas. Como acabamos de- votar a pre
ferência pela Emenda 11'- 3, de autoria do Senador 
Edison Lobão, o encaminhamento da Bancada do 
PDT é favorável à referida Emenda n" 3. _ 

O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_- Tem a 
palavra o Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO lPTB-DF. Para en
caminhar a votação:· Sem revisão do orador.) ~ Sr. 
Presidente, entendemos que a Emenda n" 3 é mais 
abrangente e mais objetiva, razão por que somos fa
voráveis à aprovação da emenda do Senador Edi
son Lobão. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a 
palavra o nobre Líder do Partido dos Trabalhadores. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr._ 

Presidente, o PT encaminha favoravelmente à 
emenda do Senador Edison Lobão. 

_ O _SR. PRESIDENTE (JúUo Campos) - Como 
vota o nobre líder do PSDB? 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB..CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB encaminha favoravelmente à 
emenda do Senador Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
vota o nobre Líder do PSB? 

O SR. ADEMIR ANÓRADE (PSB-PA) - Sr. 
Presidente, também encaminho favoravelmente à 
emenda do Senador Edison _Lobão, apesar de deixar 
registrado, com toda a modéstia, que a nossa emen
da tem uma elaboração mais aprofundada, mais 
consistente. 

Em todo o caso, nós, do PSB, também esta
mos de pleno acordo com a emenda do Senador 
Edison Lobão. 

. 0 SR. PR!'SIDENTÉ (Júlio Campos) - Como 
vota o nobre Líder do PSL? -

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP) - Sr. Presi
dente, concordo com a emenda do Senador Edison 
lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - FE>itos 
os devidos encaminhamentos, passa-se à votação 

-- da Emenda n" 3. 
Em votação. 
Os Srs. ·Senadores ·que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa

se; agora, à apreciação da Emenda n" 2, que tem 
parecer contrário. 

Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

- permanecer sentados. (Pausa) 
Rejeitada 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N2 2-PLEN 

Dá nova radação ao art. 42; i:ontorme segue: 
Art. 42 A União destinará recursos orçamentá

rios para as hipóteses em que não houver viabilida
de de o MuniCípio, o Estado ou o Distrito Federal ex
plorar diretamente a rodovia ou o porto e não hou-

. ver, também, interesse da iniciativa privada em as
sumir a construção, conservação, melhoramento e 
operação do porto ou da rodovia ou trecho de rodo
via e obra rodoviária federal, objeto de delegação, 
que não seja financiada com recursos de pedágio. 

Parágrafo único. Caberá ao Município, ao Esta
do ou ao Distrito Federal comunicar à União, no pra-
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zo de dois anos a partir da data de assioatura do 
convênio de que trata o arl 2• desta Lei. as rodovias 
que não puderam ser financiadas com recursos de 
pedágio a fim de que sejam consideradas para efeito 
de r_epasse de verbas para construção O<Trecupera
ção. de acordo com prioridades a serem previstas 
em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprova
do o projeto com emendas, a matéria vai à Comis
são Diret6rã para redação final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -s-obre a 
mesa. parecer da Comissão Diretora, ofeieeêndo a 
redação final que será lida pelo Sr. 1 • Secretário em 
exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lida a seguinte: 

PARECER W 149, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação Final das Emendas do Se
nado ao Projeto de Lei da Cl!mara n• 6, de 
1996 (n• 1.178, de 1995, na casa de Ori
gem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara nº 6, de 1996 (nº 1.178, de 1995, na Casa de 
Origem), que autoriza a União a delegar aos Municí
pios, Estados da Federação e ao Distrtto Federal a 
administração e exploração de rodovias e portos fe
derais. 

Sala de Reuniões da Comissão, '28 de março de 
1996. - Júlio campos, Presidente - Ney Suassuna, 
Relator- Renan Galheiros- Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N•149, DE 1996. 

Autoriza a União a delegar aos Muni
cípios, Estados da Federaçllo e ao Distri
to Federal a administração e exploração 
de rodovias e portos federais. 

EMENDA Nº-1 
(Corresponde à Emenda no 1-CCJ) 

Dê-se aos_.àrts. 32 e 4º do Projeto a seguinte 
redação: · 

"Art. 32 A delegação ;;erá formalizada 
mediante convênio. 

§ 1• No instrumento de convênio cons
tará cláusula pmvendo a possibilidade de 
aplicação da legislação do Município, do Es
tado ou do Distrito Federal na cobrança de 
pedágio ou de tarifa portuãria, ou de outra 
fomna de cobrança cabível, no que não con
tra~e a legislação federal. 

§ 2f'. A receita auferida na forma do pa
rágrafo anterior será aplicada em obras 
complementares, no melhoramento, na am
pliação de capacidade, na conservação e na 
sinalização da rodovia em que for cobrada e 
nos trechos_ rodoviários que lhe dão acesso 
ou nos portos que lhe derem origem. 

Arl 49. Para a consecução dos objeti
vos indicados nesta Lei, poderá o Município. 
o Estado ou o Distrito Féderal explorar a via 
ou o porto diretamente ou através de con
cessão, nos termcs das leis federais que re
gem as ceilcesSões e da Lei n• 8.630. de 26 
de fevereiro de 1993. 

EMENDAN•2 
(Corresponde à Emenda n• 3-PLEN) 

Dê-se a seguinte redação ao arl 52 do Projeto: 
"Art. 52 A União destinará recursos financeiros _ 

à construção;· conservação, melhoramento e opera
ção das rodovias ou trechos de rodovias e obras ro
doviárias federais ou aos portos, objeto de delega
_ção, desde que o Município, o Estado ou o Distrito 
Federal comprovem a inviabilidade de sua explora-
ção por meio de concessões." _ · 

·O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em dis
cussi'io a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

. Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 

· • A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 2: 

PROJETO OE RESOLUÇÃO W 23, DE 1996 

. (Em regime de urgência, nos temnos 
do Requerimento nº 274, de 1996) 

Discussi'io, em turno único. do Projeto 
de Resolução nº 23, de 1996 (apresentado 
come conclusão do_ Parecer nº 92. de 1996, 
da Comissão de Assuntos Econõmicos), que 
autoriza o Estadô do Ceará a contratar ope
ração de crédito junto à Caixa Econõmica 
Federal, no valór de vinte e cinco milhões, 
oitocentos e treze mil e sessenta e oito 
reais, destinada ao desenvolvimento de açõ
es voltadas à melhoria da qualidade de vida 
da populaçi'io de menor renda, com recursos 
do FGTS, dentro dos Programas Pró-Mora
dia, Pró-Saneamento e Pró-Conclusão. 
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À matéria não foram oferecidas emendas pe
rante a Mesa, no prazo regimentei. 

Discussão do projeto, em tumo único; (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
À Comissão Diretora para redação final. (Pausa) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Di retora, 

que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nedor Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 150, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçilo final do Projeto de Resolu
ção n• 23, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redaçilo final 
do Projeto de Resolução n2 23, de 1996, que autori
za o Estado do Ceará a contratar operação de crédi
to junto à Caixa Económica Federal, no valor de 
R$25.813.068,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e · 
treze mil e sessenta e oito reais), destinada ao de
senvolvimento de ações voltadas à melhoria da qua
lidade de vida da população de menor renda, com 
recursos do FGTS, dentro dos programas Pró-Mora
dia, Pró-saneamento e Pró-Conclusão. 

Safa de Reuniões da Comissão, 28 de março 
de 1996. - Júlio Campos, Presidente - Ney Suas
suna, Relator- Renan Calheiros- AntOnio Carlos 
Valadares. 

ANEXO AO PARACER N2 150, DE 1996. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidemte, nos termos do art 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1996 

Autoriza o Estado do Ceará a con
tratar operaçao de crédito junto à Caixa 
econOmiCa Federal, no valor de 
R$25.813.068,00 {vinte e cinco milhões, 
oitocentos e treze mil e sessenta e oito 
reais}, destinada ao desenvolvimento de 
ações voltadas à melhoria da qualidade 
de vida da populaçao de menor renda, 
com recursos do FGTS, dentro dos pro
gramas Pró-Moradia, Pró-Saneamento e 
Pró-Conclusao. 

O Senado Federal resolve: 

Art 1 o É o Estado do Ceará autorizada a con
tratar operação de crédito junto à Caixa Ecõnõmica 
Federal com recursos do FGTS. 

Art 22 A operação referida no art. 12 obedecerá 
às seguintes características: 

a} valor pretendido: R$ 25.813.068,00 (vinte e 
cinco milhões, oitocentos e treze mil e sessenta e . 
oito reais); 

b} encargos: juros de até 6,1% aa. (seis vírgu
la um por cento ao ano); 

c) condições de pagamento: 
- príncipat em duzentos e dezesseis prestações 

mensais, sistema príce de amortização, com carência 
de até doze meses; · 

-juros mensalmente vencidos, sem carência; 
- correção monetária: mesmo índice e mesma 

periodicidade da correção das contas vinculadas do 
FGTS; 

dl cronograma de .liberação de recursos: par
celas mensais entre março de 1996 e janeiro de 
1997; 

c} destinação aos recursos: desenvolvimento 
de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida 
da população de menor renda, com recursos do 
FGTS, dentro dos programas Pró-Moradia, Pró-Sa
neamento e Pró-Conclusão; 

f} garantia: quotas do FPE (Fundo de Participa
ção dos Estados). 

Art 32 A contratação da operação de crédito a 
que se refere os arts. 12 e 22 deverá efetivar-se no 
prazo máximo de duzentos e setenta dias contado 
da data de publicação desta Resolução. 

Art 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Emvotaçã9. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Aprovada a redação final, a matéria vai à pro

mulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 17, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos 
do Requerimento n2291, de 1996) 

Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Leida Câmara nº-17, de 1996 (nº-600195, 
na Casa de origem), que concede anistia de 
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multas cominadas pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, a entidades sindicais e associaçõ
es a elas vinculadas, em virtude de senten
ça judicial. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Nos termos do art. 140, "a", do Fjegimento ln
temo, designo o nobre Senador José Eduardo Outra 
para proferir parecer, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores: 

I -Relatório 

É submetido à apreciação desta Casa o Proje
to de Lei da Câmara nº-17, de 1996, do ilustre Depu
tado Luciano Zica. que pretende conceder. anistia de 
multas a entidades sindicais punidas, após 1• de 
maio de 1995, pelo Tribunal Superior do Trabalho 
em razão de declaração de abusividade e/ou ilegali
dade de. movimentos grevistas. 

Ao justificar a iniciativa o autor afirma que algu
mas multas aplicadas chegam a tomar inviável a ati
vidade sindical. Segundo ele as entidades sindicais 
ficariam alijadas dos processos de negociação em 
razão dessa inviabilização. Ainda mais, o proponen
te afirma que a sujeição às penas da lei (ar!. 9" da 
· CF) dos responsáveis por abusos cometidos no 
exercício do direito de greve, não permite a conclu
são de que as entidades sindicais seriam responsá
veis pelos abusos cometidos pelos trabalhadores. Li
teralmente: "Seria absurdo concluir," Ô.ai, que a Consti
tuição transfira, do tralbalhadlor para as entidades sindi
cais, a responsabilidade por abusos cometidos, ou 
que tais abusos possam ser genericamente conside
rados pela simples existência do estado de greve". 

Tal anistia pretende beneficiar mais especificá
mente os sindicatos dos petroleiros, conforme justifi
cação: O presente projeto visa permitir que seja 
afastada· esta penalidade, imposta, recentemente, 
de forma grave; -ilos sindicatos dos petroleiros que, 
no exercício de seu direito legítimo de reivindicação 
(é assegurado aos trabalhadores o direito de greve, 
competindo aos trabalhadores decidir sobre a opor
tunidade de exercê-lo e sobre os interesses que de
vam ser por meio dele defendidos - art. 9", caput da 
Constituição), conduziram o movimento paredista re
centemente encerrado. 

Aprovada na origem, a iniciativa tramita nesta 
Casa em regime de urgência em face da aprovação 
do Requerimento nº-291, de 1966. · 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

A iniciativa ora em análise pretende anistiar en
tidades sindicais do pagamento de multas aplicadas 
entre 1Q de maio de·1995 e a date da publicação da 
Lei que dela se originar. Trata-se, em nosso entendi
mento, de medida dotada de inegáveis méritos, es-__ 
pecialmente por contribuir para evitar a inviabiliza
ção de alguns sindicatos e por reduzir os atritos nas 
relações trabalhistas coletivas de interesse da cate
goria dos petroleiros e da própria PETROBRAS (Pe
tróleo Brasileiro S/ A). Se aprovada, a anistia permiti
rá que as futuras negociações se realizem em clima 
de menor tensão. 

Também consta do Projeto a previsão de resti
tuição às entidades sindicais e associações a elas 
. vinculadas das importâncias devidas em decorrência 
de lei, sentença coletiva ou acordo colativo de traba
lho, eventualmente retidas pelo empregador. Desta 
forma, restabelece-se a situação anterior, tomando 
efetivos os resultados da anistia. · 

A matéria está em consonância com os dita
mes constitucionais no que diz respeito à competên
cia (ar!. 22, I, in fine, combinado com o art.· 48, ca
put). A iniciativa a respeito cabe aos membros deste 
Congresso (art. 61, caput). Também em relação à 
juridicidade e regimentalidade não há reparos a la-
zer. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
_ do Projeto de Lei da Câmara nº- 17, de 1996 . 

. 0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer conclui favoravelmente à matéria 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua apreciação. 

- Discussão, em turno único, do projeto. 
Com a palavra o Senador Vilson Kleinübing. 

(Pausa.) 
Com a palavra o Senador Gerson Camata. 
O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Para 

discutir .. Sem revisão do orador.)-- Sr. Presidente,· 
Sr"s. e Srs. Senadores, gostaria de dizer, primeiro, 
que voto pela aprovação do projeto. Mas voto fazen
do -uma advertência: concordo com o relatório do 
ilustre Líder do- PT, que diz que, cobrada essa multa, · 
os sindicatos ficam inviabilizados. Mas a multa não 
ficou grande porque foi fixado um alto valor pela Jus
tiça do Trabalho, e sim porque os sindicatos ficaram 
em greve - mesmo sabendo que a mula era diária -
por mais de um mês, dizendo ainda que não obede
ciam à o.!uStiça do Tiabalho, que estavam acima da 
Constituição; deixando as aonas de casa do País 
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sem gás, os hospitais sem gãs, os automóveis e os 
caminhões sem combustível. 

A crise só não ficou pior e o Brasil não foi para 
onde eles pretendiam levá-lo, com a paralisação to
tal que fizeram - e tentaram fazer àquela época tam- · 
bém no Chile -. porque a Petrobrás conseguiu rap;c 
damente importar petróleo, gasolina e gás de oozi
nha de alguns países que colaboraram, mandando 
inclusive técnicos estrangeiros para operar as refina-
rias brasileiras. · 

Voto a favor. mas é bom que isso não se tome 
uma prática espúria. que não se torne hábito o Con
gresso Nacional derrubar as decisões da Justiça, 
quando elas são tomadas, porque não houve força 
nenhuma, nem o Congresso Nacional, ninguém que 
socorresse moralmente a Justiça do Tralbalho quan
do ela foi desafiada, de maneira inconstitucional, por 
ocasião daquela greve. 

Acho que o Congresso, que na época também 
foi acíntosamenfe desafiado por algumas lideranças 
grevistas, tem que aprovar a anistia, mas deve avi
sar de que este não vai ser um ato permanente, não 
vai ser um ato rotineiro; que este ato não vai aconte
cer sempre. 

Violentando a minha consciência, porque va
mos derrubar uma decisão da Justiça através de 
uma lei ordinária, depois que ela foi exarada, depois 
que ela foi decidida pelo Poder Judiciário; ferindo um 
pouco a minha consciência, porque não sei se, por 
uma lei ordinária, podemos revogar um artigo da 
Constituição, voto a favoJ. 

Mas acredito que isso violenta tanto a oons
ciência como urna anistia fiscal ou qualquer outro 
tipo de anistia que o Congresso possa aprovar. 

Era o .que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. 

A SRA. MARINA SILVA - Peço a palavra para 
discutir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Pela or
dem de inscrição, terá· a palavra o Senador Ademir 
Andrade, em seguidiro Senador Ramez Tebet e, de
pois, a Senadora Marina Silva 

Senador Ademir Andrade, tem V. Exª a palavra 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Quero dizer que este é um dos bons momentos 
deste Senado Federal. É evidente que os fatos que 
ocorreram durante o ano passado e que levaram às 
condições aqui relatadas por outros Senadores lo-

ram fatos que deram lições a todos nós: deram liçõ
es ao Governo e ao movimento sindical. 

Tenho certeza de que desses fatos muito foi 
aproveitado e creio que, neste momento, tanto a Câ
mara quanto o Senado devem aprovar essa anistia, 
até porque, Sr. Presidente, anistias outras já foram 
aprovadas no Congresso Nacional. 

Eu queria, entretanto, ressaltar que houve um 
certo radicalismo do movimento sindical, especial
mente dos petroleiros, mas que eles agiram em ftJ'l
ção de um compromisso politíoo feito por um Presi
dente da República, avalizado por om Presidente da 
República. De forma que fica muito difícil discutir, 
agora, quem teve mais razão ou menos razão nesse 
processo. 

Se os trabalhadores radicalizaram, de um lado, 
o Presidente da República também o fez de outro; 
se houve prejuízos à comunidade, responsáveis fo
ram os trabalhadores, responsável também foi o Po
der Executivo, que foi absolutamente intransigente 
no processo de negociação. Mas este é um fato pas
sado e creio, volto a repetir, que serviu de lição para 
todos nós. Mas é importante que o movimento sindi
cal deste Pais permaneça aberto, erri eondições de 
tralbalhar e de lutar pelos direitos dos tralbalhadores 
deste País. 

Por isso, penso que é um grande momento 
para este Senado Federal: aprovar esta lei faz bem 
à sociedade brasileira · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com a 
palavra o Senador Ramez Tebel 

O SR. RAMEZ TEBET (PMOB-MS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sri!s. e 
Srs. Senadores, quero ãJZer que me lembro - os acon
tecimentos são recentes -. todos nós nos lembramos 
que, realmente, houve resistência ao cumprimenio da 
determinação judicial. Reconhecemos isso. 

Todavia, o Congresso Nacional, por várias ve
zes, através das· suas Casas, tem-se manifestado, 
em vários assunios, pelo instituto da anistia. 

Ouvi atentamente a advertência feita pelo Se
nador Gerson Camata, e foi por isto que pedi a pala
vra, para dizer que, ao votarmos esta anistia, não 
estamos de forma alguma afrontando ou criando 
qualquer atrito em razão de uma sentença prolatada · 
pelo Poder Judiciário e que tenha transitado em jul
gado. Os Poderes são harmõnicos e independentes 
entre si, e o instituto da anistia existe para isto: para 
casos especiais.. 

O Congresso Nacional está agindo dentro da 
lei: a Câmara dos Deputados jã se pronunciou sobre 
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o projeto do eminente e ilustre Deputado Luciano 
Zica, que hóje nos honra aqui com a sua presença; 
há manifestação das Uderanças desta Casa Então, 
entendo que o Congresso Nacional está agindo 
constitucionalmente e em favor da classe trabalha
dora. Não se poderá dizer que se age somente em 
defesa de determinados interesses. 

É muito bom aluar por um de~er de justiça, 
mas fazendo as ressalvas que foram feitas aqui, por
que em verdade a sociedade brasileira ficou intran
qüila naquela oportunidade: as donas de casa repu
diaram o movimento; o Poder Judiciário se manifes
tou a tempJ e, assim mesmo, houve resistência à 
sua decisão. 

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
nome está dizendo: é anistia. E a anistia está previs- · 
ta na legislação brasileira, está prevista na Lei 
Maior. 

Desse modo, analisando as circunstâncias, pen
so que devemos votar favoravelmente a este projeto 
que veio da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com a 
palavra a Senadora Marina Silva para discutir a ma
téria. 

A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 
permissão para falar sentada 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Permis
são concedida 

O SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para discu
tir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, con
sidero muito importante a iniciativa do Deputado 
Luciano Zica. Inclusive, o Senador José Eduardo. 
Outra já tinha um projeto semelhante, apresentado 
nesta Casa, no sentido de fazer justiça àqueles 
que estão imbuídos da função da representação 
sindical. 

O art 82, inciso III, da Constituição Federal diz: 

Art 82 ..................... ,," ......................... .. 
111-- ao sindicato cabe a defesa dos di

reitos e interesses coletivos ou individuais 
da categoria, inclusive em questões judiciais 
ou administrativas; 

Ora, Sr. Presidente, ao sindicato cabe a tarefa 
de fazer a representação da sua categoria para to
das essas formas de representação. Como pode
riam aqueles que, constitucionalmente, têm esse di
reito, mas que também se constitui numa obrigação, 
num dever, ser penalizados por estarem cumprindo 
com aquela função que lhes é determinada, pela 
Constituição Federal? 

O projeto é justo e, com ele, estaremos repa
rando um erro que pode ser muito grave para a or
ganização· do Movimento Sindical, que é o de fazer 
com que os sindicalistas se sintam inibidos em fun
ção das penalidades que poderiam receber no exer
cício de sua função, que é o de lutar para defender o 
interesse daqueles que representam. 

Quero parabenizar a iniciativa e dizer que, ao 
ser estendida a todos os sindicatos, não estamos le
gislando apenas numa eventualidade, que é o caso 
da greve dos petroleiros - muito embora seja perti~ 
nente, porque provocou um fato que nos levou a to-, 
mar essa decisão -, estamos aqui assegurando que. 
a Constituição seja respeitada e garantindo a pre
sença de um elemento fundamental à democracia 
brasileira que são as forças sociais. - -

O movimento sindical é uma força social impor
tente no sentido de contestar tanto o Governo quanto 
os errpresários. quando existem esses conteociosos e 
precisa exercer com plenitude as suas funçÕes.- · 

Quero dizer que é uma iniciativairl1portante e que, 
portanto, esta Casa, acertadamente, deve aprovar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao Senador José Fogaça para discutir. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, tenho 
uma grande aversão pelo discurso maniqueísta, o
discurso da divisão do Bem e do Mal. Não me pare
ce que aqui essas considerações devam ser feitas 
no sentido de que o sindicato agiu errado ou o Go
vemOc agiu bem ou só o sindicato agiu bem. 

Nós temos aqui, Sr. Presidente, algo que é de 
fundamental importância e que é institucionalmente 
um dos direitos fundamentais garantidos na Consti
tuição: o direito de greve. E especificamente o direito 
de greve para o selo r público, para o setor operado 
por empresas estatais, que são serviços públicos de 
fornecimento de energia originária do petróleo. 

É importante registrar isso: a multa por dia de 
greve não é uma forma de enfraquecer o sindicato; a 
multa é uma forma de fortalecer o direito de greve. A 
multa é uma certeza de que esse direito de greve do 
seter público continuará intocável na Constituição, 
porque, não havendo multa, não há equilíbrio e não 
há defesa dos interesses da sociedade, que se vê 
privada de serviços públicos essenciais. E esta é 
uma questão de cidadania 

A multa é a forma de garantir, de fortalecer e 
de saber que o direito de greve vai continuar na 
Constituição. No momento em que não houver mul
ta, é de tal forma irracional o desequilíbrio· entre o di-
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reito de greve desse setor ou dessa catego,ia que 
não pode r'lr demitida, que não tem perda nenhuma 
e que causa tantos prejuízos à sociedade, que ligei
ramente, rapidamente, em pouco tempo vai-se extin
guir esse direito de greve. 

Quero chamar a atenção aqui dos nossos inte
grantes da esquerda para o fato de que, se eliminar
mos a multa, vamos-começar a caminhar para extin
guir o direito de greve dos trabalhadores no seivr de 
serviço público. A multa é que dá a razoabilidade, a 
legitimidade da greve. Faz a greve "élil"'lorne dos in
teresses corporativos da categoria legítimos, mas 
ressarce a sociedade, mediante o pagamento da 
uma multa. Este é o equilíbrio que garante a eterni
dade do direito de greve. 

O parecer do_ relator da reforma administrativa 
na Câmara já está extinguindo o direito de greve dos 
policiais, em função de grave desequilíbrio levado à 
prática nesse processo. Isto poderá acontecer em 
relação aos petroleiros em Muro não muito longí-_ 
quo, Sr. Presidente. Srª<> e Srs. Senadores. 

Sou aqui um dos remanescentes da Constituin
te de 1988. Como relator-adjunto que trabalhou com 
o Senador Bernardo Cabral,travamos uma luta, da 
qual S. Exª foi participe, pela implantação do direito 
de greve dos trabalhadores do setor público, que a 
Constituição anterior não reconhecia e só se tomou 
possível - é importante que isso·seja dito - implantar 
o direito de greve para os trabalhadores do selar pú
blico, porque foram postos ali os instrumentos de 
equilíbrio e de garantias à sociedade. 

Mas esta advertência, que a laço neste mo
mento, não está dirigida aos Senadores; eu a estou 
dirigindo aos representantes dos sirdicatos que re~ 
vindicaram essa anistia T arrbém não sei se houve 
essa reivindicação, porque se eu fosse membro de um 
sindicato dos petroleiros, eu preferiria pagar a multa 
mas saber que o direito de greve continuará intocável 
na Constituição. A mutta é pequena diante de algo tão . 
importante, e para mim tão intocável, quanto o direito 
de greve dos trabalhadores do setor público. 

Perdoem-me: setor público com direito de gre
ve e sem multa não existe em lugar algum do mun
do, em nenhuma democracia, só em ditaduras. E 

- nem em ditaduras eu oonheço esse instituto. Se 
acham que é possível eliminar a multa e manter o di
reito de greve estão profundamente enganados; es
tão aluando contra o interesse dos trabalhadores de 
hoje, de amanhã e de sempre. 

Estou fazendo uma advertência para que isso 
não se tome uma prática corriqueira. Se na próxima 

greve. houver a cominação de multa e, mais uma 
vez. uma anistia, não tenho nenhuma dúvida de que, 
na próxima vez, virá uma reforma para a supressão 
do direito de greve do setor público dada a desprote

. ção da sociedade brasileira. 
Sr. Presidente, quero dizer que não há. neste 

momento e nesta advertência nenhuma outra inten
ção que não seja esta: a de caminharmos para um 
entendimento. Não vamos aqui imaginar que multa é 
contra a greve. Não. Multa é a favor da greve, para 
que ela se mantenha no texto constitucional. Cabe a 
nós como representantes do Poder Público, do Po
der Legislativo, tomar a iniciativa de um gesto. de 
concórdia, de um gesto de_ f.ratemLdade política e de 
reconhecimento de que, dada a excepcionalidade do 
caso, essa anistia, se reivindicada pelos sindicatos, 
pode e até deve ser concedida. 

AJ)erias relato a experiência que está sendo 
agora vivida no selar policial em face do parecer do 
Relator da reforma administrativa na Cãmara E eu 
vi o seguinte: tal é a fragilidade desse direito que ele 
tem que sair da Constituição. E os que são favorá

·veis, como eu sou, ao direito de greve e querem pro
tegê-lo e mantê-lo na Constituição, devem entender 
que·o pagamento da multa é sempre de comezinha 
importência diante da manutenção deste instituto 
fundamental. 

Espero que se caracterize essa questao como 
um gesto de aproximação, como um gesto do poder 
público em relação aos trabalhadores, não no senti
do de desmoralizar o Tribunal, mas de mostrar um 
gesto de pacificação, de concórdia e de entendimen~ 
to elevado, para caracterizar que, mesmo que tenha 
havido um confronto do Governo com os sindicatos . 
do selar petroleiro, os interesses maiores da socie
dade brasileira devem ser preservados. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para 

discutir a matéria, estão inscritos os Srs. Senadores 
Ronaldo Cunha Lima; Antonio Carlos Magalhães; 
Edison Lobão; Júnia Marise; Roberto Requião; e, 
também, Arrtonio Carlos Valadares. 

_ Concéd:> a palavra ao Senador Ronaldo Cunha 
Lima 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srª<> e Srs. Senadores, na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, tivemos a oportunidade de 
anaflsar projeto análogo de autoria do Senador José 
Eduardo Outra e manifestamos nossa posição favorá
vel à sua propositura Votamos hoje uma matéria se-
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melhante. já aprovada pela Câmara dos Deputados, 
sobre a qual - evidentemente mantendo a coerência 
com o posicionamento adotado anteriormente - tam
bém manifestamos nosso voto favorável. 

Mas quero, Sr. Presidente, neste instante, cha
mar a atenção para as argumentações trazidas pe
los Senadores Gerson Camata e José Fogaça, para 
o caráter da excepcionalidade que essá medida se 
reveste e pelo caráter que traduziu com fidelidade o 
Senador Fogaça: que esse ato não seja interpretado 
como um demérito a uma dec1são judicial, mas 
como um ato que busca a concórdia. principalmente 
pelo aspecto da excepcionalidade de que o fato se 
revestiu. E que o conceito de greve. preservado na 
sua amplitude na Constituição Federal, não possa 
ser modificado em função de gestos atribuídos espe
cificamente à excepcionalidade em que está sendo 
conceiJido. 

Com essá-observação. e reiterando a posição 
anteriormente dada na Ccmissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania ao projeto do Senador José 
Eduardo Outra, opino favoravelmente à aprovação 
do projeto oriundo da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com a 
palavra S.Ex•. o Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadore-s, confesso que 
prefiro ficar com a minha consciênciq. Não vou votar 
favoravelmente ao projeto. 

Os argumentos apresentados pelo Senador 
Gerson Camata, que votará a favor da matéria, le
vam-me a votar contrariamente. Aduzida. agora, a 
farta argumentação do eminente Senador José Fo
gaça, também em sentido oposto, tudo leva-me à 
convicção, que eu já tinha, de não aprovar o Projeto. 

Entendo que, se a Justiça do Trabalho existe -
não sei se é um bem ou um mal-. ela não pode ser 
contestada em tão pouco tempo por um dos Pode
res da República ·em acontecimentos que perturba
ram a vida nacional recentemente causando trans
tornos e, até mesmo, vidas da sociedade brasileira. 

Portanto, lamento dizer que votarei contra o 
Projeto. Não pedirei verificação. não vou obstruir a 
votação porque sei que não haverá número, mas 
não me sinto bem COIT'igo mesmo violentando minha 
consciência para votar aquilo que entendo não deva 
ser votado por esta Casa, como não deveria ter sido 
votado na Câmara dos Deputados. Entendo que o 
instituto da anistia deve existir, mas não para ser 
aplicado dessa maneira. 

O Senador José Foga:ça apresentou sua argu~ 
mentação de maneira tão eficiente, que se constituiu 
até em uma defesa do direito de greve, mesmo nas 
graves que podem ser consideradas ilegais como 
essa tão atentatória à. vida da comunidade. O pró
prio Tribunal decidiu que uma parte dos operários da 
Petrobrás deveria voltar ao trabalho, e essa parte 
não pôde trabalhar porque os grevistas não o permi
tiram. 

Assim procedendo, pensO que o· Se.nado não 
cumpre o seu dever; mas, seja como for, quero cum
prir o meu. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para 
discutir, concedo a palavra ao eminente Líder Edi
son Lobão, pelo PFL. 

O SR. EOISON LOBÃO (PFL-MA. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, de inicio a minha completa solida
riedade ao Tribunal Superior do Trabalho pela deci
são que tomou. Se fosse um juiz da Corte Superior 
do Trabalho, naquele instante, teria votado do mes
mo modo. 

Todavia, o que estamos decidindo aqui é uma 
questão de natureza política e por isso seremos 
magnânirhos nessa decisão que concede anistia aos 
sindicatos. · · 

Sr. Presidente. ouvi as razões dos Srs. Sena
dores que aqui se manifestaram. As minhas razões 
são muito parecidas com as do Senador Gerson Ca
mata. Não são parecidas com as do Senador Ademir 
Andrade, que declara que o Governo foi intolerante. 
Intolerantes foram os sindicatos que, em alguns ca
sos, puseram em risco a vida e, sobretudo, danifica
ram os interesses de 150 milhões de brasileiros. 
Cerca de 15 ou_ 20 mil brasileiros puseram em che
que os mais legítimos interesses de 150 milhões de 
brasileiros. Intolerância, portanto, ai está por parte 
dos sindicatos e dos sindicalistas. Entendo, Sr. Pre
sidente, que até deveria ser proibida a greve nesse 
setor- aliás, ela deveria ser proibida em toda ativida
de considerada essencial. · - · · · · · -

Todavia, por esse gesto de magnanimidade, 
vamos aprovar o projeto de anistia, mas que isso 
não se torne um exemplo. Será a última vez que 
concederei uma anistia dessa natureza . 

Intolerância houve, mas por parte dos sindica-
tos e dos sindicalistas. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra a V. Exª. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discu
tir. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, todos nós acompanhamos aquele 
período do movimento grevista dos petroleiros. E 
quais foram as razões que secundaram a paralisa
ção dessa greve? Foi exatamente aquele documen- ~ 

to formalizado de compromisso" do então Presidente 
Itamar Franco. assinado pelo Ministro das Minas e 
Energia. comprometendo-se com o aumen!o~.dos 
salários dos trabalhadores da Petrobrás. ---- -

Ora, Sr. Presidente, nós estamos boje discu
tindo a anistia, que, de acordo com 0 projeto que 
está hoje na pauta para decisão, tem um prazo de
terminado. 

É concedida a anistia de multas cominadas 
pelo Tribunal Superior do Trabalho a entidades 
sindicais é asSOciações a ela vinculadas, entre 1 Q 

de maio de 1995 e _a çlata da publicação desta lei". 

Portanto, Sr. Presidente o PDT encaminha 
favoravelmente à aprovação deste projeto porque 
nós entendemos.que ele vem resgatar, sem dúvi
da alguma, o direito e fazer justiça aos petroleiros~~ ~ 
e aos trabalhadores da Petrobrás. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião · 
para discutir a matéria ~r~ . 

O SR. ROBERTO REQUIÃO-(PMDB-PR
Para discutir a matéria.§em re~isão do orador.) Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: Sem a menor dúvida 
eu votarei a favor deste projeto. Quero lembrar, no 
entanto, que projeto sem_elllante a esse teve ori
gem no Senado. Refiro-me ao projeto do Senador 
José Eduardo Dutrado PT, do qual fui Relator. Fiz 
algumas emendas e propus anistia ao Sindicato 
dos Petroleiros, fundamentalmente erri função das 
promessas feitas pelo Presidente Itamar Franco, 
claras, objetivas e não cumpridas. Pessoalmente, 
pela tradição da minha inserção na vida política 
brasileira, sou favorável ao direito de greve, mas 
patrocinaria, sim, sem nenhum escrúpulo, restriçõ-
es das atividades essenciais. ~ 

Votarei a favor do projeto, mas quero obser
var que, mais uma vez, o Senado da República se 
campo rta, nesse caso, como uma espécie de "cir
cuito Elizabeth Arden", porque o projeto do Sena
dor José Eduardo Dutra foi retirado de pauta há 
meses. Não foi examinado e não foi votado. Espe- · 
ramos que um projeto da Cãmara aqui chegasse, ~ 

mais amplo do que o nosso. para que o colocásse-
mos erri votação. ~ ~ -

O Senado não vota nada, não toma iniciativa 
de coisa alguma. É um órgão homologador da 
~vontade do Executivo ~e dos projetas originários da 
Câmara Federal. A minha inconforr:nidade com 
essa situação tem de_ ser registrada nesse mo
mento, ao mesmo tempo em que apelo para que 
os Srs. Senadoras votem, de_ uma vez por todas. 
esse projeto mais amplo, ~~porque nâo se trata de~ 
uma anistia apenas: trata-se da sobrevivência do 
Sindicato dos Petroleiros, que não pode ser elimina
do pelas pesadas multas estabelecidas, justamente 
do ponto de vista do Direito do Trabalho, ma:;; injus
tamente do ponto de vista ético <f da armadilha em 
que foram indu<:idos os petroleiros. · 

Quero ter a certeza de que esse projeto será 
aprovado no plenário e registrar, definitivamente, o 
meu protesto contra a· Mesa, que engavetou, até 
este momento, o projeto originário do Senado, que 
nâo pôde ser votado, nem sequer discutido. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente 
peço a palavra para discutir. ~ 

0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex", 
pela ordem de inscrição, será o último. 

Falará agora o Senador Antonio CarlosValada
res; em seguida, o Líder do PPB, Senador Epitacio · 
Cafeteira; e, apôs, o ilustre Suplente da Mesa, Sena,~ 
dor Eduardo Suplicy. · ~ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio 
Carlos Valadares, Líder do PSB em exercício. · 

O SR. ANTÓNIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) • 
Sr. Presidente, em primeiro lugar, uma ligeira corre
ção: o Líder do PSB, Senador Ademir Andrade, está 
aqui presente. Tenho absoluta certeza de que, neste 
momento, se falo pelo PSB, estou falando também 
em nome de S. Ex•. 

Sr. Presidente, não entrarei em mais detalhes 
sobre o andamento desta proposição, porque outros 
colegas já o fizeram com muito brilho e destacaram 
suas posições: alguns cOntra, outros a favor. 

De minha parte, porque sou um hoi:ném _ex, 
tremamente conciliedor e, acima de tudo, que · 
sabe adotar o perdão principalmente para os mais 
fracos, que são õs trabalhadores. Sem nenhum in
tuito demagógico, gostaria de fazer apenas uma 
reflexão. 

O Senado tem tomado. ao longo de sua vida, 
de suas deliberaÇões históricas, muitas posições de-
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correntes até de sua natureza política e interpretati
va da vontade popular. O povo brasileiro sabe, aci
ma de tudo, compreender a situação daqueJes que 
dependem dos mais fortes. 

Os trabalhadores - quem sabe? -. revoltados 
com o não-cumprimento do compromisso assumido 
pela Petrobrá$, entraram numa greve que redundou 
em prejuízos incalculáveis para o País e, também; 
para eles. Esse prejuízo ~asceu, sobretudo, da in
compreBnsão da parte mais forte - o Governo -. que 
poderia ter sido mais flexível, mais sensível. O ex
Presidente da República, Itamar Franco, naquela fa
mosa reunião de Ouro Preto - que dizem ter sido re-: 
gada a cerveja e a chope - prometeu aos petroleiros 
que o Ministério das Minas e Energia iria-efetivar 
aquele acordo - o que de fato aconteceu - assinado · 
por representantes da Petrobrás e, se não me enga
no. pelo Ministro das Minas e Energiá da época. 
Esse acordo, a meu ver, não estava apenas sacra~ 
mentado em docomento, em assinaturas. mas prin
cipalmente na palavra do Presidente da República, 
que manifestou a sua vontade política 

Como no regime presidencialista quem manda 
não é o presidente da Petrobrás, quem manda não é 
ministro, quem manda realmenta é o Presidente, 
prefiro ficar com o sistema presidencialista, ficar com 
o Presidente Itamar Franco. Quando fui Governador, 
_ se eu detar_mina'La, o secretário tinha que cumprir; 
se não cumprisse, eu demitia imediatamente. Mas 
Itamar não teve essa oportunidade: porque já não 
era mais Presidente quando seu acordo deixou de 
ser cumprido. Antonio Carlos Magalhães, grande po
lítico do Nordeste do Brasil, foi governador por duas 
vezes - acompanhei seu trabalho -. foi Prefeito de 
Salvador. Se algum secretário dele deixasse de 
cumprir sua ordem, vinha, sem dúvida, uma demis
são, porque isso faz parte da personalidade forte, fir
me e determinada do ex-governador e atual Sena
dor, meu companheiro e amigo, Senador Antonio 
Carlos Magalhães. 

De· sorte, St. Presidente, que vou ficar com a 
palavra do Presfdemte Itamar Franco; Vou ficar com 
os trabalhadores e votar favoravelmente a este pro
jeto que anistia os trabalhadores da Petrobrás do 
pagamento de multa ao Ministério do Trabalho. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce-: 

do a palavra ao eminente Senador Epitacio Cafetei
ra, Lfder do PPB, para discutir. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar a discussão. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, antes de emi- _ 
_ tir ÇJuaiquer ccnceito, quero dizer que no Maranhão 
não existe petroleiro. Não estou fazendo a defesa de· 
uma classe que possa amanhã me dar votos. 

Todos nós sabe.mos que o Presidente da Re
pública havia garantido_ aos petroleiros aquele au- _ 
menta. Posteriormente, foram_ eles punidos. Hoje 
discutimos sobre uma anistia. e dizemos que foi um 
Tribunal Superior que aplicou essa multa. 

· · Sr. Presidente. vou dizer os motivos pelos 
quais votarei à favor dessa anistia, que contempla 
somente os sindicatos. não contempla os que foram 
demitidos. Nós não devemos passar para a socieda
de a idéia de que só .anistiamos a nós mesmos, por
que fizemos a anistia dos colegas que usaram a 
Gráfica do Senado, caso em que também havia a 
condenação de um Tribunal Superior. que é o Tribu
nal Superior Eleitoral. 

O Sr. José Fogaça - Permite-me V. EXª um 
aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouço o nobre 
Senador José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça - Quero registrar o quanto 
é verdadeira a afirmação que V. Exª está fazendo. 
Fizemos uma anistia que teve como resultado a ex, 
tinção do direito de se usar a Gráfica. Significa que. _ 
possivelmente, em breve, virá a mesma coisa em re-: 
lação ao direito de greve. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- V. Ex•. nesse 
ponta, está equivocado. A Gráfica continua a ser 
usada. O que não pOde é ser usada para fins eleito
rais. Mas já era proibido. Não hotNe mudança. Tan
to que hoje recebi uma coletãnea de alguns discur
sos meus sobre o Bancc do Brasil. A Gráfica conti
nua sendo usada Só não pode ser utilizada para 
fins eleitorais. Nós concedemos a anistia para os 
no"ssos colegas. Não devemos passai para a im
prensa a idéia de que só anistiamos a nós mesmos. 
Recomendo ao meu_Partido o voto favorável a este 
projeto de lei, lamentando que não sejam anistiados 
também os que perderam o emprego, os que, por 
força de sua participação na greve, ficaram desem
pregados. 

Volto a reafinmar que não há nenhum sentido 
eleitoral na defesa que faço, porque não temos pe-: 
!roteiros no Maranhão. Trata-se apenas de uma 
questão de justiça, porque não quero- volto a repetir 
- passar a idéia de que isto aqui é uma confraria, 
onde há anistia somente de Senador para Senador. 

Era o que tinha a dizer':"" Sr. Presidente. 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00593 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ~- Para 
discutir. tem a palavra o eminente Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) · Sr. Presidente, con
sidero a iniciativa do Deputado Luciano Zica- conco
mitante à iniciativa do Senador José Eduardo Outra
adequada e correta. É importante a reflexão que, 
hoje à tarde. fazemos aqui no Senado. 

Para quem acompanhou de perto todos os trâ
mites da greve dos petroleiros no ano passado. a 
maneira como se procurou chegar a um entendi
mento diante do que havia sido acordado com o Pre
sidente Itamar Franco, diante também do valor impa
gável das multas, não hã dúvida de que faz sentido 
esse projeto de anistia, que não constitui propria
mente um desrespeito ao Tribunal Superior do T ra
balho, mas uma decisão que visa a criar sobretudo. 
um ambiente propício para que, no âmbito da Petro
brás, entre todos que contribuem para a exploração 
e a indústria dos derivados do petróleo, possa haver 
um melhor entendimento. 

Portanto, somos a favor, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi

dência esclarece ao Plenário que poderão ser ofere
cidas emendas à proposição até o encerramento da 
discussão. 

Continua em discussão o projeto. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Passa-se à votação do projeto. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP5-PE) -Sr. Pre
sidente, o PPS vota "sirri". 

O SR •. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi
dente, o PFL vota favoravelmente. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -Sr. 
Presidente, o PPB vota "sim". 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDTcAP) - Sr. 
Presidente, o PDT vota "sim". 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
Sr. Presidente. o PMDB vota "sim". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sr. Pre
. sidente, o PTB vota "sim". . 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O 
PSDB vota "sim", Sr. Presidente. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ) -Sr. 
Presidente, o PT vota "sim". 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) ~ Sr. 
Presidente, o PSB vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprova
do com o voto contrãrio dos Senadores Antonio Car
los Magalhães, BeiJo Parga, Waldeck Ornelas e Vil
san Kleinübing. 

A matéria vai à sanção. 

É a séguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 17, DE 1996 .. 
(N• 600/95, Casa de origem) 

Concede anistia de multas comina
das pelo Tribunal Superior do Trabalho a 
entidades sindicais e associações a elas 
vinculadas, em virtude de sentença judi
cial. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 1• É. concedida anistia de multas comina
das pelo Tribunal Superior do Trabalho a entidades 
sindicais e associações a elas vinculadas, entre 1• 
de maio de 1995 e a data da publicação desta lei, 
em decorrência de sentenças judicíais declaratórias 
de ilegalidade ou ãbusividade de movimento grevista 
ou de improcedência de reivindicações de catego
rias profissionais, ou pelo descumprimento dessas 
sentenças. 

Parágrafo único. Serão restituídas às entidades 
sindicais e associações a elas vinculadas as impor
tãncias eventualmente retidas pelo empregador, de
vidas em decorrência da lei, sentença normativa ou 
acordo coletivo de trabalho, no período refe_rido no 

. caput deste artigo. 

Art 29- Esta lei entra em vigor na data de sua 
. publicação. 

rio. 
Art 32 Revogam-se· as disposições em centrá-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 4: 

Discussão, em turno únicó, ao Substi
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena
do rr" 87, de 1992 (rr" 3.772193, naquela 
Casa). de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que dispõe sobre o reassentamento 
de habitantes e trabalhadores em imóvel ru
ral desapropriado por necessi(jade. ou utili
dade pública, tendo 

Parecer favorável, sob n• 96, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia. .. 

Discussoo do sl.bstitutivo em turno úhico. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
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A Presidência esclarece que, nos termos do 
art 287 do Regimento Interno, "o substitutivo da Câ
mara a projeto do Senado será considerado série de 
emendas e votado, separadamente, por artigos, pa
rágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspondên
cia aos do projeto emendado, salvo aprovação de 
requerimento para votação em globo ou por grupos 
de dispositivos ... " 

Nesse sentido, foi encaminhado o requerimen-. 
to que será lido pelo Sr. 1 o Secretário em exercício, 
·Senador Bello Parga. 

É lido o seguite: 

REQUERIMENTO W. 301, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 2.87 do Regimento 

Interno, a votação em globo do Substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado nO 87; ·de 1992 
(nO 3.772, de 1993, naquela Casa), de autoria do Se
nador Mansueto de Lavor, que dispõe sobre o reas
sentamento de habitantes e trabalhadores em imó
vel rural desapropriado por necessidade óu utilidade 
pública 

Sala das Sessões, 28 de março de 1996. -
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação o nequerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à votação 

em globo do substitutivo da Câmara. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nO 95, de 1995 (nO 534/95, 
na Casa de origem), que dispõe sobre anis
tia relativamente às eleições de 3 de outubro 
e de 15. de· novembro dos anos de 1992 e 
1994, tendo 

Pareceres 

- proferido em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator. Senador Ney Suassu
na, favorável ao Projeto; e· 

- da Comissão de Constituiçao, Jus
tiça e Cidadania, sob nO 1 00, de 1996 (so-

bre as emendas de Plenário) pela aprova
ção da emenda no 1, e rejeição da emenda 
[12. 2. 

Discussão em conjunto do projeto e das emen
das em turno único. (Pausa.) 

O SR. CARLOS PATROCINIO- Peço a pala
vra para discutir. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para 
discutir, tem a palavra o eminente Senador Carlos 
Patrocínio. • 

O SR. CARLOSPATROCINIO (PFL-TO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, mais um projeto de anistia. 
Ainda há pouco, o Senador Roberto Requião dizia 
que esta Casa tem homolo_gado tudo o que aparece 
por aqui. E principalmente anistia, porque interessa 
a trabalhadores, a banqueiros, a uma série de pes
soas. 

No .entanto me parece. Sr. Presidente, que a 
Casa já começa a se insurgir contra essa pletora de 
anistia Evidentemente que vamos, mais uma vez~ 
votar favoravelmente a esse projeto de lei, que anis
tia aqueles que não votaram nas eleições de 1992 e 
1994, como fizemos também para aqueles que não 

· votaram no plebiscito de 1993. 
· Sr. Presidente, eu gostaria de apresentar· uma 

solução para esse problema E foi por isso que apre= 
sentei a Proposta de Emenda-à Constituição n2 6, 
que estabelece o voto facultativo para todos os elei
tores. Hoje, já temos o voto facultativo para aquelas 

· camadas entre 16 e 18 anos e para membros da ter
ceira idade, após os 70 anos de idade. 

Precisamos evoluir, Sr. Presidente. Acredito 
que o processo eleitoral tem que sofrer modificaçõ
es, e já está sofrendo, haja vista. que, no próximo 
pleito, nos dias 3 de outubro e 15 de novembro, pos
sivelmente teremos, em várias cidedes com mais de 
200 mil eleitores, a apuração totalmente informatiza
da. 

Sr. Presidente, é a hora exala, quando esta 
Nação procura evolui r em todos os sentidos, de pro
curarmos conceder a liberdade aos eleitores. Sabe
mos o quanto custa, às veies, justificar o não com
parecimento às umas. Tenho conhecimento decida
dãos que estáo no exterior e, quando precisam reno
var seu passapórte, perdem horas a fio nas filas de 
cartórios e bancos para pagar multa relativa ao não 
comparecimento às eleições. 

Portanto, Sr. Presidente, votaremos favoravel
mente a esse projeto de lei, embora saibamos que 
no dia 16 de novembro próximo um novo projeto de 
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lei dará entrada nesta Casa para anistiar aqueles 
que. eventualmente, não votarem nos dias 3 de ou, 
tubro e 15 de novembro do corrente ano. 

Peço, portanto, a atenção dos meus ilustres 
Pares desta Casa para um projeto de emenda cons
titucional tramitando na Câmara ctos Deputados, que 
diz respeito à liberdade do voto. Estamos modifican
do o art. 14 da Constituição Federal, que· passa a ter 
a seguinte redação: 

"A soberania popular será exercida 
pelo sufrágio universal e pelo voto facultati
vo, direto e secreto, com valor igual para to
dos, nos termos da lei ( ... ) " 

Permanece o alistamento eleitoral obrigatório 
para maiores de 18 anos, Sr. Presidente. 

Peço, portanto, aos meus nobres pares desta 
Casa que atentem para nossas ponderações~· Solici
to ao Sr. Presidente que acelere a tramitação dessa -
proposta de emenda à Constituição. Tenho a certe
za de que, votando favoravelmente à proposta de 
emenda constitucional, p,staremos auscultando os 
interesses e a vontade do povo brasileiro, que é de 
ter liberdade também para compareeer ou não às 
eleições. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conti

nua em discussão a matéria. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. · ' 
Em votação o projeto, sem prejuízo das emen

das< 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 95, DE 1995 
(N" 534/95, na Casa de origem) 

Dispõe sobre anistia relativamente 
às eleições de 3 de outubro e de 15 de 
novembro dos anos de 1992 e 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Rcam anistiados os débitos dos eleito

res que ·deixaram de votar nàs eleições de 3 de ou
tubro e 15 de novembro, dos anos de 1992 e 1994, 
bem como, nas mesmas eleições, dos membros das 
Mesas Receptoras que deixaram de atender à con-
vocação da Justiça Eleitoral. _ . _ _ 

Parágrafo únícó. A anistia a que se refere este 
artigo aplica-se aos fatos definidos como crime no 

art. 344 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 (Có
digo Eleitoral). 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 • Secre

- tário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 302, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos terrnos regimentais, destaque 

para votação em separado da Emenda nº 2 de Ple
nário. 

Justificaçi!io 

Esta emenda é corolário natural da Emenda no 
_ 1 de Plenário, acatada pela Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, posto que o parágrafo úni
co tem correlação com as expressões suprimidas no 
art. 1 • do Projeto. para a compatibilização do texto 
da matéria, a Emenda nº 2 de Plenário deve, igual-
mente ser aprovada · 

Sala das Sessões, 28 de março de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A maté
ria está automaticamente destacada, prejudicando, 
com isso, o requerimento. -

Votação da Emenda no 1, com parecer favorá-
vel. 

Os Srs. Senadores que_ a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. (Pausa) 

O Sr. Júlio Campos, 2fZ Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 
da Emenda nº 2, com parecer contrário. 

Os S.rs. · Senadores que a: aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada 

É a seguinte a emenda rejeitada 

EMENDA Nº 2-PLEN 

Suprima-se o parágrafo único do art. 1 • da pro
posição. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A matéria 
vai à Comissão Diretora para a redação final. 
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O SR~ PRESIDENTE (José Samey) - Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nQ 241, de 1991: de auto
ria da Senadora Marluce Pinto, que estabe
lece prazo para a elaboração do Plano Na
cional de Desenvolvimento Económico e So
cial e dá outras providências. tendo 

Pareceres 
- proferido em Plenário, em substitui- . 

ção à Comissão de Constituiçi!o, Justiça e 
Cidadania. Relator: Senador Ronaldo Ara
gão, favorável ao Projeto; e 

- da Comissão de Constituiçi!o, Justi
ça e Cidadania. sob nQ 95, de 1996 (em vir
tude de requerimento de reexame), favorá
vel ao Projeto, com as emendas de nQs 1 e 
2-CCJ. 

Discussi!o em conjunto do projeto e das emen
das. 

O SR. COUTINHO JORGE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Coutinho Jorge, para discutir a 
matéria · 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Para 
discutir a matéria sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, há pouco, fiz um dis

. curso exatarnente abordando certas inconsistências 
quanto à ação do Congresso Nacioftal em relação 
aos planos e orçamentos previstos na Constituição. 

Apesar dos avanços nesse campo, ainda não 
cumprimos a competência mais importante. que é 
exatamente a lei complementar que decide sobre 
prazos, conteúdos, critérios, planos, orçamentos e 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

O Plano Nacional, como propôs a nossa ilustre 
Senadora, é um plano global abrangente, e o Plano 
Plurianual tem que estar compatibilizado com esse 
plano global. 

Ora, eu diria que a proposta apresentada-aqui 
é absolutamente-Inconsistente e incoerente, nos as
pectos legais e técnicos. Se nós ainda não defini
mos. por meio de lei complementar, os prazos do 
Plano Plurianual, da LDO, do Orçamento - e esta
mos nos baseando nos Aios das Disposições T ran' 
snórias - como agora va)nos definir que o prazo para 
apresentação de planos nacionais e regionais é 30 
de outubro? Como, se o Plano Plurianual. atualmen
te, é encaminhado em agosto? É uma inconseqüên
cia. uma incoerência temporal - portanto, legal, por
que não cumpre a Constituição -e técnica. 

Apelo às ilustres Lideranças, em que pese a 
boa vontade e ao interesse nesse projeto, conside
rando que ainda não definimos os prazos dos instnr 
mentes de planejamento mais importantes do Con
gresso Nacional. Por que, de forma açodada. vamos 
querer aprovar uma data aleatória, que não tem con
sistência alguma? Porque está aqui previsto o pri
meiro ano do mandato presidencial: dia 30 de outu
bro - aprovação do Plano. encaminhamento do plano 
global. Não definimos ainda o Plano Plurianual. que 
deve conter os programas de investimentos que são 
definidos no Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Portanto. há uma incoerência técnica. uma in
consistência técnica legal. É impossível definir-se 
uma data para: o plano Global. 

Insisto: o Plano Nacional engloba o conteúdo 
do Plano Plurianual, o conteúdo do Orçamento, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por isso, em que 
pese a boa vontade e ao interesse da ilustre Sena
dora. é absolutamente inconsistente e incoerente 
propor uma dala para o Plano Global Nacional, se 
ainda não cumprimos o disposto no arl 165, § 90, da 
Constituição Federal. 

· Apelo aos ilustres senadores que não-aprove
. moll_ esse projeto. Há pouco fiz um discurso e disse 
que estava encaminhando um apelo ao ilustre Presi
dente do Congresso Nacional. que deu um avanço 
significativo ao funcionamento da Comissão de Pla
nos e Orçamentos Públicos e Fiscalização, que atra
vés da Resolução 02/95 tornou a Comissão mais 
operacional, definiu critérios· de emendas globais, 
coletivas. regionais, melhorou, portanto, o funciona
mento desta Mas temos uma dívida para com a 
Constituição e a coerência do programa Não cum
primos, ainda- e eu insisto no que está dito aqui: 

Arl 165 ......................................... ::: .. 
§ 90 Cabe à lei complementar: 
1- dispor sobre o exercício financeiro, a 

vigência. os prazos, a elaboração e a orga
nização do plano plurianual, da lei de diretri
zes orçamentárias e da lei orçamentária 
anual; 

Estamos Usando, apenas, o disposto na Lei ri' 
4.320/64 e o disposto nas disposições transitórias 
que definiram transitoriamente o encaminhamento 

- pelo Poder Executivo da LDO, do Orçamento anual 
e do Plano Plurianual. Portanto, ni!o tem coerência, 
nem lógica, aprovar agora uma data aleatória para o 
Plano Global Nacional, se ainda não aprovamos ins
trumentos legais e formais .previstos na Constituição. 

Portanto, apelo ao bom senso das Sr"s e Srs. 
Senadores, no sentido de não aprovarmos exala-
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mente esse projeto concebido em 91. para que te
nhamos tempo de definir os prazos globais e inte
grados dos três instrumentos- insisto-, Plano Pluria
nual, Orçamento anual e LDO. Claro, isso tudo inte
grado com um Plano Nacional Global. Como o Plano 
Nacional seria aprovado dia 30 de outubro quando o 
Plano Plurianual ê encaminhado em agosto? 

Então, penso que não há uma coerência de da
tas, não há uma coerência temporal que permita 
aprovar com seriedade e tranqüilidaâe essa propcs
ta. Apesar da boa vontade, é inconsistente, é incoe
rente em termos legais e técnicos. Portanto, penso 
que temos que nos cingir na luta em favor da im
plantação da lei complementar e que a Comissão 
Mista de Planos e Orçamentos Públicos e Fiscaliza
ção - fiz um discurso há pouco - deve assumir esse 
compromisso, e o próprio Presidente do Congresso 
Nacional, já que procurou ano passado estimular o 
processo, por meio das mudanças na Resolução 
2/95, de estimular, sim, a discussão dessa lei com
plementar que amarrará critérios, prazos de forma 
global e integrada de todos os instrumentos previs
tos na Constituição, inclusive planos nacionais e pla
nos regionais. Não vamos cometer uma incoerência 
e uma inconsistência 

Portanto, apelo aos ilustres líderes, para que 
não aprovem esse projeto, apesar da boa intenção 
do mesmo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Continua 
em discussão. (Pausa) , 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão_ · 

Em votação o proj~o. sem prejuízo das-emen
das. 

Os Srs. _Senadores que o aprovanf queiram 
permanecer sentados.(Pausa) 

Aprovado. 

t: o seguinte o projeto aprova~o: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N._241, DE 1991 

Estabelece prazo para a elaboração 
do Plano Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Social, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1._ O Poder Executivo elaborará, em conso

nância com o inciso IX do art. 21 da Constituição, o 
Plano Nacional de Desenvolvimento Eoonômico e So
cial e os planos regiqnais de desenvolvimento econô
mico e social para cada uma das regiões geoeconômi
cas e os-submeterá à apreciação do Congresso Nacio-

nal até o dia 30 de outubro do ano em que se reali
zar a pcsse do Presidente da Repúbli.ca. 

§ 1._ Os planos a que se refere este artigo 
abrangerão período equivalente ao do mandato do 
Presidente da República 

§ 2" Deverão ser apresentados até 30 de outu
bro de 1991 os planos a que se refere o caput deste 
artigo relativos ao período 1991-1995. 

Art 2._ O Poder Executivo elaborará e encami
nhará ao Congresso Nacional, até o dia 30 de outu
bro de cada exercício, o Plano de Ação Governa
mental Nacional e os Planos de Ação Governamen
tal das regiões geoeconômicas do País. 

Parágrafo único. O Congresso Nacional apro
vará os planos a que se refere este artigo e o ante
rior até o dia 15 de dezembro .do mesmo ano, po-
dendo emendá-los. 

Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa

se à votação em globo das Emendas n._s 1 e 2-CCJ, 
de parecer favorável. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que as aprõvam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovadas. _ 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 

palavra V. Exª. · 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pela or

dem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em re
lação ao item anterior, sabemos que a matéria é venci
da, mas houve um equívoco. As lideranças do PFL e 
do PMDB votaram "Sim'. O único equivoco foi o anún
cio ocorrido na Emenda ri' 2. Pelo fatO de que uma 
emenda descaracteriza a outra, pediríamos à Mesa 
que fizesse a correção do anúncio. A votação foi feita 
de forma correta; apenas o anúncio foi equivocado. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Ilustre 
Senador Ney Suassuna, infelizmente, eu não estava 
presidindo naquele instante. Mas, neste momento, a 
matéria já se encontra votada; já passamos a um 
outro item. A Presidência atual não tem como sub
meter à votação uma matéria já considerada aprovada 
anteriormente. Essa matéria já é um item st..perado da 
pauta. Já votamos outro item, que é ó Item ri' 6. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 
a palavra p_ela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra V. Ex•. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pela ordem. 
·sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que se 
pede é apenas a correção do anúncio feito pela Pre
sidência a respeito da votação que ocorreu ~ui. As 
6deranças votaram corretamente. Apenas, por um 
equívoco do Presidente em exercício, o' anúncio foi 
feito de forma diferente. Então, o que se procura é 
apenas corrigir essa parte, não mais do que isso. 
Não estamos mudando o nosso voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Infeliz
mente, Senador Edison Lobão, eu não estava pre
sente. Não posso saber como é que as lideranças 
se manifestaram, se foi sim ou não. Dessa maneira, 
o Presidente que estava considerou de determinada 
maneira. e não tenho, em se tratando de uma ques
tão de fato, condições de reformar uma decisão que 
já foi tomada anteriormente. A matéria é considera
da pela Mesa como um assunto já encerrado. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra V. Ex•. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
nas para um esclarecimento. Não sei como poderia 
ser feito para não ferir o Regimento, mas a emenda 
rejeitada significava concretamente dar conseqüên
cia à emenda que foi aprovada Vamos estar apro
vando algo que o Regimento talvez vá nos imobili
zar, aprovando algo contraditório. 

É só para esclarecer isso. 
Talvez na redação se tenha capacidade de 

mostrar isso, porque o que se està pretendendo com 
a Emenda n" 2 é retirar o parágrafo que trata da 
questão dos crimes, quando esta questão foi retira
da do caput do artigo; 

É só nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com
preendo as motivações e acho até que são justas, 
mas não há como a Mesa ter condições de fazê-lo. 

Esgotada a matéria constante da Ordem do 
Dia. (Pausa) 

Sobre a mesa, pareceres oferecendo a reda
ção final de proposições aprovadas na Ordem do 
Dia da presente sessão e que, nos terrncs do pará
grafo único âo art 320 do Regimento Interno. se não 

houver objeção do Plenário, serão lidos pelo Sr. 1~ 
Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

São lidos os seguintes 

PARECER N" 151, DE 1996 
(Da ComiSSão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei dO 
SenadO n~ ffl, de 1992 (n~ 3. 772, de 1993, 
na camara dos Deputados). · 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n" 87, de 1992 (n" 
3.772, de 1993, na Câmara dos Deputados), que 
dispõe sobre o reassentamento de ocupantes de 
imóvel rural desapropriado por necessidade ou utili
dade pública 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de março 
de 1996. - Júlio Campos, Presidente - Ney Suas
suna, Relator- Renan Calheiros -Antônio Carlos 
Valadares. 

ANEXO AO PARECER N" 151, DE 1996 

Dispõe sobre o reassentamento de 
oc_upantes em-imóvel rural desapropriado 
por necessidade ou utilidade pública. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" Todos aqueles que habitam e trabalham 

diretamente o imóvel rural desapropriado por neces
sidade ou utilidade pública, incluindo-se os peque
nos proprietários, os posseiros, os assalariados, os 
parceiros ou arrendatários e assemelhados, além 
das indenizações previstas em lei, serão reassentr 
dos pelo expropriante em outras áreas que ofereçam 
as mesmas condições de fertilidade e se situem, 
preferencialmente, no mesmo município ou região. 

Parágrafo único. A área destinada ao reassen
tamento será escolhida de comum acordo entre o . 
expropriante e a população ou familias a ser reas
sentadas. 

Art 22 A indenízação das benfeitorias realiza
das pelos posseiros, arrendatários, parceiros e asse
melhados será paga diretamente aos mesmos pelo 
expropriante e não por intermédio do proprietário do 
imóvel desapropriado. 

§ 1" Somente serão indenizadas as benfeito-
rias úteis e necessárias.--· · · · 

§ 2" No caso das fammas optarem por receber 
as benfeitorias novas.no reassentamento, não serão 
indenizadas pelas antigas existentes na ãrea deSa
propriada. 

Art 3" Quando a desapropriação visar a algu
ma construção, esta só poderá iniciar-se após a con-
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clusão do processo de indenização _e reassentamen
to das famílias afetadas. 

Art 4' O expropriante assegurará às famílias a 
serem reassentadas, além da área da terra para sua 
sobrevivência, a infra-estrutura necessária, como es
tradas. energia elétrica, habitação. benfeitorias de 
apoio, escola, posto de saúde, comunicações e 
transporte. 

Art 5" As indenizações a que fizerem jús os 
expropriados serão calculadas de forma a cobrir os 
custos atualizados das benfeitorias existentes .. na 
medida adequada à instalação de benfeitorias da 

·mesma qualidade e/ou quantidade. 
Art 62 Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Ar!. 79. Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N< 152, OE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final da Emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 95, de 
1995 (oº 534, de 1995, na Casa de ori
gem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n" 95, de 1995 (ri' 534, de 1995, na Casa de origem), 
que dispõe sobre anistia às eleições de 3 de outubro e 
pe 15 de novembro dos anos de 1992 e 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de março 
de 1995. - Júlio Campos, Presidente - Ney Suas
suna, Relator - Renan Calheiros - Antônio Carlos 
Valadares. 

ANEXO AO PARECER N" 152, DE 1996 

Dispõe sobre anistia relativamente 
às eleições de 3 de outubro e 15 de no
vembro dos anos de 1992 e 1994. 

EMENDA N21 

(Corresponde à Emenda ri' 1 -Plenário) 

Suprima-se .do caput do art 1 li do Projeto a se
guinte expressão: 

.... bem como, nas mesmas eleições, 
dos membros das Mesas Receptoras que 
deixaram de atender à convocação da Justi
ça Eleitoral. 

PARECER N'-153, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n" 241, de 1991. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado ri' 241 , de 1991 , que 
estabelece prazo para a elaboração do Plano Nacio
nal de Desenvolvimento Económico e Social e dá 

c. outras providências. 
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de março 

de 1996. - Júlio Campos, Presidente - Ney Suas
suna, Relator - Renan Calheiros -Antonio Carlos 
Valadares. 

ANEXO AO PARECER N" 153, DE 1996 

Estabelece prazo para a elaboração 
do Plano Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Social e dá outras provi-
dências. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" O Poder Executivo, em consonância 

com o arl. 21 , IX, da Constituição Federal, submete
rá à deliberação do Congresso Nacional, até 30 de 
outubro do ano em que se realizar a: posse do Presi
dente da República, os planos nacionais e regionais 
de desenvolvimento económico e social. 

Parágrafo único. Os planos a que se refere 
este artigo abrangerão o período do mandato do 
Presidente da República 

Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 3" Revogàm-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Os pare
ceres vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Bello Parga 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 303, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da radação final do Projeto de 
Lei do Senado nº 87, de 1992 (ri' 3.772/93, na Câ
mara dos Deputados), de aUtoria do Senador Man
sueto de Lavor, que dispõe sobre o reassentamento 
de ocupantes de imóvel rural desapropriado por ne
cessidade ou utilidade pública 

Sala das Sessões, 28 de março de 1996. -
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da 
redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerrá a Sala das Sessões, 28 de março de 1996. - Jú-
discussão. Jio Campos. 

Em votação. 
Os Srs. ~Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Aprovada a redação final, a matéria_ vai à sanção: 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exercício, Senador Bello Parga. 

É J ido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N!'-304, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final da Emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Cãmara no 95, de 1995 
(n" 534195, na Casa de origem), que dispõe sobre 
anistia relativamente às eleições de 3 de outubro e 
de 15 de novembro dos anos de 1992 e 1994. 

Sala das Sessões, 28 de março de 1996. -
Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Aprovado 
o requerimento; passa-se à imediatú apreciação da 
redação final. · 

Em discussão a redação finaL {Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. · · 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. {Pausa) 
Aprovada 
Aprovada a redação final, a matéria irá à Câ

mara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exercício, Senador Bello Parga 

É Íido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N!'- 305, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos temnos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de. publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Lei do Senado n• 24.1, de 1991, de autoria da Sena
dora Marluce Pinto, que estabelece prazo para a 
elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento 
Econõmico e Social e dá oUtras providências. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprova
do o requerimento, passa-se à imediata ·apreciação 
da redação finaL 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara: dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário, em exercícJo, Senador Bello Parga. 

É lido e deferido o seguinte: 

REQUERIMENTO N!'- 306, DE 1996 

Senhor Presidente, 
. Requeiro, com base na alínea b, inciso 11 do 

art 215 do Regimento Interno do Senado Federal, 
que Vossa Excelência se digne encaminhar à TH 
Engenharia - --;omércio Ltda., as seguintes informa
ções através da Diretoria Geral: 

1 -A pi anilha de custos da realização de obras 
em três apartamentos funcionais do Senado Fede
ral, realizado pela TH Engenharia Comércio Ltda., 
firma vencedora da licitação que deu origem ao pro
cesso no 10551/95-S. 

2 - A planilha de custos relativa a outras obras 
realizadas nos apartamentos funcionais de proprie
dade do Senado .Federal, em 1995. 

3 - Solicito, ainda, a abertura de uma sindicân
cia interna para averiguar a compatibilidade dos pre
ços constantes na Planilha de custos relativa às 
obras contratadas através do processo licitatório que 
deu origem ao processo no 1 0551/95-6 com os pre
ços de mercado, para verificar a ocorrência de su
perfaturarnento, bem como a regularidade dos prO
cedimentos adotados durante a realização do pró
cesso licitatório e no acompanhamento das obras. 

Justificação 

A imprensa nacional tem veiculado matérias 
que apontam a possibilidade de existência de preços 
abusivas na obra de reforma que está sendo realiza
da em um dos apartamentos funcionais pertencen
tes ao Senado FederaL Segundo a matéria, a refor· 
ma do citado apartamento teria custado ao Sena<b 
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Federal R$79 mil, tentando, inclusive, envolver-me 
como responsável por este custo. 

Este requerimento, portanto, vem no sentido de 
esclarecer a opinião pública quanto aos aios admi
nistrativos da Mesa Diretora do Senaçlo que estão 
sendo, neste momento, colocadas em dúvida 

Sala das Sessões, 28 ele março de 1996. - Se-
nadora Benedita da Silva. , 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presi
dência defere o requerimento de S. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Volta-se 
à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Vilson Kleinü
bing. (Pausa) 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Tem V. 
Exª a palavra por cinco minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para 
uma comunicação inadiáveL Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. quero registrar a minha preo
cupação com o fato de o Governo Federal ter assi
milado o entendimento entre líderes sindicais e effi' 
presários, no Estado de São Paulo, no sentido de 
criarem essa nova forma de relação de trabalho, que. 
é o contrato temporário. 

Dizem esses líderes sindicais, ligados, natural
mente, à Força Sindical -porque nem a CUT nem a 
CGT admitiram tal fato c, que, para resolver o proble
ma do desemprego em nosso País, tem-se de facili
tar a vida dos empresários diminuindo-lhes os encar
gos. E, naturalmente, busca-se uma forma que re
duz o direito do trabalhador. 

Fico preocupado quando observo países do 
chamado Primeiro Mundo, países desenvolvidos, 
com potencial infinitamente menor do que o nosso, 
por exemplo, a Inglaterra, que é menor do que 
dois municípios do Estado do Pará, tem sessenta 
milhões de cidadãos trabalhando e produzindo 
numa área diminuta. A França, que é dezassete 
vezes menor do que Brasil, tem sessenta milhões 
de franceses trabalhando e produzindo. E ouço di
zer que em um país com a potencialidade do nos
so e com uma população muita pequena não há 
emprego para essas pessoas. Convenço-me, en
tão, que a resolução dos problemas de emprego 
dever ser outra qué não a redução dos direitos dos 
trabalhadores. 

Observo que a China, com quase um bilhão e 
oitocentos milhões de habitantes e uma área agricul
tável menor do que a área do Brasil, possui trabalho 
para toda a sua população e produz excessos para 
exportação. 

Não consigo compreender como o Brasil não 
consegue, com tamanha potencialidade, dar ocupa
ção ao seu povo. Na verdade, o que está faltando 
em nosso País é investimento, é reforma agrária, é 
justiça, é distribuição de riqueza. 

O Ministro do Trabalho já encaminhou ao Presi
dente da Replblica o seu anteprojeto - com o qual não 

- concordo -para definir essa nova forma de relação tra
balhista. que é o contrato temporário. S. Exª aumenta 
o prazo desse contrato, hoje estabelecido em noventa 
dias, para dois anos, o que cria uma desigualdade. Es
tabelece que cada empresa pode ter 20% de funcioná
rios oontratados por esse sistema São funcionários 
que, ao serem demitidos, não têm dire~o a aviso pré
vio nem aos 40"tl> do Fundo de Garantia depositados. 
Aliás, até esse fundo é mudado: em vez de os empre
sários recolherem 8%, passam a recolher apenas 2o/o, 
estabelecendo uma discriminação. Se a empresa só 
pode ter 20% de trabalhadores temporários, oorno ela 
vai demitir alguém que não seja tempàrário, mesmo 
tendo trabalhado menos do que dois anos? Esse ful
cionário terá dire~o a indenização, aviso prévio, aos 
40% do Fundo de Garantia; e o outro, que está no sis
tema temporário, não tem. 

Diz o Governo que, se as empresas começa
rem a demitir os funcionários permanentes para pos
teriormente contratar funcionários temporários, ele 
tomará providências. Ora, que providências poderão 
ser tomadas quando essa abertura já é criada de 
imediato? 

O Governo propõe, nesse seu projeto, reduzir 
os recursos sobre folha de pagamento destinados 
ao Incra, ao Sesi, ao Senai, órgãos ligados à profis
sionalização do trabalhador, e ao Sebrae, órgão de 
apoio à microempreáa Reduz em 90% os recursos 
destinados a esses órgãos nos oontratos de traba
lho. 

Os empresários já reclamaram de três aspec
tos. Não querem que haja a obrigatoriedade do acor
do colativo do sindicato para que isso seja feito - são 
contra essa proposta do Ministro. 

O projeto do Governo estabelece 120 ho
ras/ano como limite máximo de horas extras. Os em
presários não admitem 6m~ção de hora extra. A 
propósito, a CUT defende a sua extinção, para que 
se possam dar oportunidades a um número maior de 
trabalhadores. · 
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E os empresários não concordam com a manu
tenção do recolhimento integral do INSS. 

Sr. Presidente, entendo que esta não seja a 
forma de se resolver o problema do desemprego em 
nosso País. Quero condenar. de antemão, a Lei do 
Contrato Temporário de Trabalho. Isso não é bom 
para o Brasil, pois abre uma porta para que os direi
tos trabalhistas, já tão desrespeitados, séjam reduzi
dos e para que nossas desigualdades sociais sejam 
ampliadas. 

Os parlamentares, de uma maneira geral, e o 
próprio Poder Executivo deveriam pensar outras al
ternativas para aumentar a oferta de trabalho. Uma 
delas seria a reforma agrária, como uma forma de 
ocupação mais eficaz que esse contrato temporário 
de trabalho. 

Espero qüe () Governo reflita. 
Manifesto-me radicalmente contrário a essa ex

ceção à reJra 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra o nobre Senador Ney Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para uma 
explicação pessoal.) - Sr. Presidente, um dos princi
pias que regem a minha vida é o da humildade. 

. Sempre que cometo um erro. reconheço-<l e peço 
desculpas. • 

Hoje, fiz uma declaração aqui neste plenário 
sobre a Comissão de Orçamento. Disse que todas 
as minhas emendas pessoais haviam sido rejeita
das. O Senador Renan Calheiros mostrou-me que 
eu estava equivocado pois eu estava consultando 
um relatório que havia sido substituído. As negativas 
referiam-se muito mais ao PPA do que aos indivi
duais. 

Além do mais, fiz uma crítica afirmando que os 
princípios não tinham sido claros. Realmente, isso 
não dependeu do pessoal do Orçamento, que traba
lhou duramente eJecebeu todas as críticas mas não 
recebeu elogio algum pelos muitos acertos. 

Por isso, quero aqui, de público, apresentar as 
desculpas ao Senador Renan Calheiros. Eu estava 
equivocado. Minhas emendas pessoais tinham sido 
aprovadas e eu tinha consultado a fonte errada. Mui
to obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu
na, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeir.a da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Edison Lobão. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem a 
palavra ao Sr. Senador José Samey para uma co
municação. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AP. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não me en
contrava nesta Casa ontem e, portanto, não ·pude 
associar-r ,,e às palavras aqui proferidas pela banca
da do Maranhão a respeito do falecimento dos De
putados João Silva, Jean Carvalho e Valdir Filho. 

Quero, neste momento, juntar-nie ao pesar 
que aqui foi expressado, para dizer da profunda 
comoção com que recebi a notícia dessa tragédia. 
Eram três jovens políticos. Iniciavam suas vidas 
cheios de idéias, tendo pela frente uma longa car
reira a percorrer. Pela tragédia, essas vidas foram 
interrompidas. 

Com suas mortes, tivemos uma perda muito 
grande nos quadros políticos do Maranhão. Mais 
do que isso, o povo maranhense encontra-se, até 
este instante, possuído de tremendo sentimento 
de ausência, uma vez que esses homens eram 
dos políticos mais novos do nosso Estado, um dos 
quais líder na Assembléia Legislativa Esta consti
tui, sem dúvida, uma perda mu;to grande não só 
para o Estado do Maranhão, mas também para a 
política do Nordeste, onde despontavam como 
grandes vocações. 

A vida política· tem destas coisas: cria, atra
vés da luta, dos ideais comuns, vínculos de solida
riedade que nos unem e fazem que transponham a 
luta comum para que tenhamos condições de cons
truir raízes profundas e relacionamentos de amiza
de, de maneira que, quando ocorre um fàto dessa 
natureza, sentimo-nos como fazendo parte das femí-
6as que foram atingidas pela tragédia 

Nesse sentido, _expresso o profundo sentimen
to de amizade e carinho que tinha por todos, que. ao 
meu lado, participaram de muitas lutas, mas tam
bém, para comigo, tiveram sempre gestos de grande 
afeição. . . . .. . . 

Quero registrar a minha solidariedade ao que 
foi dito aqui pela bancada do Maranhão e também 
pedir à Mesa que associe o meu nome aos votos de 
pesar que foram enviados a todas as famflias. 

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - A Mesa 
se manifesta inteiramente solidária ao Senador José 
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Samey nos votos de pesar pelo falecimento dos três 
Deputados do Maranhão. 

Concooo a palavra ao Senador Jefferson Pé-
res. (Pausa) 

Concedo a palavra ro Senador Joel de Hollanda 
S. Exª dispõe de 50 minutos. -

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores, ao tempo 
em que o Brasil vive uma nova fase de progresso e 
desenvolvimento. -ao tempo em que o nosso País, 
com a estabilidade econômica, passa a ser uma op
ção para industriais e grandes empreendedores do 
mundo, cria forças a idéia de que ainda existem mui
tas amarras e muitos empecilhos aos investimentos 
produtivos, ou, em outros termos, fica evidenciado 
ser ainda muito alto o custo Brasil. 

De acordo com matéria publicada na revista 
CNI - Indústria e Produtividade (Ano 28, n" 289, ju
nho de 1995, fls. 14 a 30), o chamado custo Brasil 
"são distorções que constituem um formidável obstá
culo para que o País alcance níveis de competitivi
dade compatíveis com os de seus conCorrentes ex
temos, gerando altíssimas despesas, resuttado de 
um conjunto de regulamentações que, somadas à 
ineficiência governamental, provocam perdas incal
culáveis para o País". -- -- -

Quando se comenta a respeito desse custo, 
normalmente se pensa na magnitude dos encargos 
sociais e dos benefícios que são concedidos aos tra
balhadores. na forma de repouso remunerado. feria-

. dos, férias, 13º- salário,Jicença-patemidade ou licen
ça-maternidade, em suma, tudo aquilo que é con
vertido em custo sem que haja uma contraprestação 
direta de serviços. 

De acordo com cálculos efetuados pela Con
federação Nacional da Indústria- CNI, esses gas
tos chegam a onerar a folha de salários em 102%, 
o que, além de ser um grande desestimulo à cria
ção de novos empregos, é, sem-sombra de dúvi
da, um !atar a elevar o preço dos produtos. lb Tei
xeira, em matériai:>ublicada na revista Conjuntura 
Econõmica, da Fundação Getúlio Vargas (Ano 49, 
n" 2. fev 95, fls. 32 a 34), situa essa carga em 
128,20%. 

Muitas pessoas não concordam com esse per
centual, pois consideram que as conquistas traba
lhistas, como repouso semanal remunerado, férias, 
13º- salário. são benefícios diretos aos trabalhadores, 
que não podem, de -fonna alguma, ser considerados 
como encargos. 

Não é meu propósito alongar-me nessa discus
são nem concordar com os percentuais repre
sentados por esses acréscimos ou deles disCordar. 
até porque seria ela interminável e, corn muita certe
za. não nos levaria a lugar algum. 

O fato que julgo inconteste é que essas-despe
sas são altas e, no cômputo geral, têm uma signifi
cativa contribuição na formação do preço dos produ
tos. Somente isso já seria suficiente para que nos 
debruçãssemos sobre a sua análise para encontrar
mos fórmulas capazes de reduzi-las, de forma que 
as nossas empresas se tornassem mais eficientes e 
competitivas. 

O custo Brasil, já o afirmei, não se7esbfrlgê 
unicamente aos encargos trabalhistas e sociais. 
Existem componentes outros na área fiscal, no que 
concerne à regulamentação, no que tange à infra
estrutura. à educação e à saúde. 

Quando se trata de avaliar o custo Brasil, os 
empresários, que são aqueles que vivem de perto o 
problema, atribuem à carga tributária uma grande 
responsabilidade pela sua elevação. A grande recla
mação é qtie existe uma exagerada concentração 
da carga tributária sobre um universo reduzido de 
contribuintes. Mesmo não sendo ela considerada 

. elevada. se comparada com padrões internacionais, 
- a desigualdade na distribuição faz com que o seu 

ônus recaia, de forma intensa, sobre o setor fomnal 
da eccnomia, especialmente sobre o selar industrial. 
Estudos da CNI indicam que a taxação média da in
dústria brasileira é de 36%, enquanto a carga tribu
tária média da economia como um todo é de 25% . 

Essa concentração traz entJUtida algumas ali
quotas muito elevadas, tais como a do imposto de 
renda das pessoas jurídicas e dos impostos sobre o 
consumo. cujas alíquotas estão entre as mais altas 
do mundo, o que constitui um falar inibidor dos in
vestimentos no País e contribui para reduzir a com
petitividade de nossas empresas no mercado inter
nacional. 

No Brasil, adota-se uma política de cobrança 
de impostos em cascata, incidindo cumulativamente 
em todas as etapas da atividade econômica Essa 
prática onera, de fomna substancial, os investimen
tos e as. exportações, recebendo um reforço dos im-

. postos sobre os valores agregados, notadamente do 
Imposto sobre Mercadorias e Serviços - ICMS, que 
termina por incidir sobre os investimentos e as ex
portações. Daí se atimnar. com toda razão, que o 
Brasil é um País que exporta impostos. 

De acordo com estudos do Banco Mundial, a 
carga de Jributos indiretos sobre as exportações de 
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nossos produtos industrializados atingia, ém 1990, 
11 ,7%, em média, enquanto nos países competido
res do Brasil essa taxa estava em torno de zero. No 
caso específico do aço, a carga tributária brasileira. 
nas exportações atinge 26,9%, enquanto no Japão 
era de 15%, e, na Coréia, era de apenas 10%. Essa. 
discrepância trabalha ainda contra o pf9dulo brasi
leiro, quando em competição com o similar importa
do, que não é taxado em cascata na oligem nem so
fre as conseqüências da tributação sobre investi
mentos. 

Outro fatora contribuir para a elevação do cus
to Brasil é a precariedade da infra-estrutura: energia, 
transportes, telecomunicações. A queda pronuncia
da de gastos públicos em infra-estrutura, além de 
poder comprometer o crescimento futuro da econo
mia brasileira, impõe ao setor privado custos eleva
dos, que reduzem suas condições de competitivida
de. Comparando-se os investimentos feitos em ener
gia, transportes e telecomunicações em 1993 com 
aqueles realizados em 1 980, verifica-se um decrés
cimo da ordem de 43%. A perspectiva é a de que, se 
for .mantido o ritmo de expansão económica dos últi
mos anos, em futuro bem próximo haverá um es
trangulamento no setor de energia 

Desses setores, entretanto, o mais prejudicado 
é, sem dúvida, o de transportes, reflexo claro e evi
dente da redução de investimentos na construção e 
conservação de portos, ferrovias e rodovias. Em 
1 993, investiu-sé aí aperia5 1 O% dos valores des
pendidos em 1980. A estimativa é de que, com a má 
conservação das estradas, o custo dos fretes seja 
majorado em 38% e o consumo de combustível 
cresça 35%, acréscimos que são repassãdos ao 
preço dos produtos. 

Os investimentos em teleçomunicações, a des
peito de terem crescido nos últimos anos, não foram 
suficientes para seguir o ritmo da demanda Há pla
nos de expansão não concretizados;-os preços das 
linhas telefónicas são elevados; em horários de pico, 
o tráfego fica congestionado; o preço de uma ligação 
internacional é qúatro vezes superior ao praticado 
no Chile e nos Estados Unidos por exemplo. 

Ainda no tocante à infra-estrutura, atenção es
pecial merece o sistema portuário, pois aí existe um 
verdadeiro estrangulamento no segmento de carga 
geral, o das mercadorias acondicionadas em contai
ners, pallets, caixotes, sacarias, o grosso da expor
tação brasileira de produtos industrializados. A movi
mentação dessas mercadorias se dá basicamente 
através dos portos públicos, onde impera o monopóc 
lio do Estado e dos sindicatos de trabalhadores avul-

SOS, na prestação dos serviços. Esses serviços São 
caros e lentos. 

Essa baixa eficiência,· além de diminuir a com
petitividade ·dos agentes que operam nó ·comércio 
exterior (importação, exportação e marinha mercan
te), impede que o Brasil tenha uma matriz de trans
porte de cargas mais racional, através da viabiliza
ção do transporte de cabotagem: Um sistema de 
transporte de carga geral eficiente, por meio da valo
rização dessa alternativa, poderia inverter a matriz 
de transporte no País, em que o. caminhão ocupa a 
primazia, ·contrariando todos os postulados de efi
ciência dos meios de transportes. Além de ineficien
tes, os serviços portuários ·são caros. Levando-se 
em consideração unicamente as mercadorias acon
dicionadas em containers escoadas pelo Porto de 
Santos, no ano de 1994, o País perde por ano cerca 
de US$132 milhões, se comparados esses serviços 
com aque.les prestados nos portos de Hamburgo, na 
Alemanha; Jacksonville, nos Estados Unidos, ·e Vai- · 
paraíso, no Chile. ·· · 

Outro fator a comprometer a competitividade 
dos produtos brasileiros é o custo e a disponibiUdade 
de financiamento. O patamar de juros-reais vigentes 
na economia é extremamente elevado. e, além de se .. 
remunerar a instituição financeira pelo empréstimo, 
ainda há outras taxas - como IOF, Imposto de Ren
da e Contribuições - que os encarecem ainda mais. 
Acresc;ente-se ainda que aquelas empresas de ciclo 
longo necessitam de recursos também a longo pra
zo, indisponíveis no mercado brasileiro. 

A regulamentação excessiva é outro compo
nente significativo do Custo Brasil. As despesas de 
se lidar com o Governo são muito elevadas, dado o 
exc.esso e a arbitrariedade da legislação e as fre
qüentes mudanças que nela são introduzidas. Isso 
faz com que, para. cumpri-la, as firmas pequenas te
nham sempre que recorrer a profissionais alrtôno
mos e as de maior porta constituam grandes depar-
tamentos jurídicos e de contabilidade. · 

Por fim, um último elemento serve para onerar 
o Custo Brasil: são as deficiências nos sistemas de 
educação e saúde. São de todos conhecidas as pro
fundas carências quê o Brasil apresenta nesses dois 
setores, e os seus reflexos recaem sobre as empre
sas que. para supri-las, ·assumem a responsabilida
de de fornecer possibilidade de estudo aos seus fun
cionários, às vezes até alfabetizando-os, e garantir
lhes assistência médica adequada. Num mundo 
cada vez mais tecnificado e em transformação, as 
empresas necessitam, cada vez mais, de mão-de
obra qualificada, mas dar-lhe conhecimentos especí- __ 
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ficos toma-se cada vez mais complicado e difícil, 
quando a educação básica, que deveria ser propor
cionada pelo Estado, foi falha e deficiente. 

Como se pôde ver, Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, a solução para baratear o custo de ser 
produtivo e competitivo no Brasil é bastante comple
xa e não será alcançada com esforço isolado de em
presários, do Governo ou do Parlamento NacionaL É 
necessário que o esforço seja conjunto e, acima de 
tudo; é necessário que se tenha o forte desejo de 
baratear esse custo. 

Neste momento em que a capacidade produti
va e competitiva de nossas empresas está sendo 
posta à prova, com uma maior abertura do mercado 
brasileiro à concorrência estrangeira; neste momen
to em que a estabilidade parece estar-se aninhando 
entre nós, impulsionando o desenvolvimento e um 
maior aggiomamento das nossas empresas, creio 
ser chegada a hora de cerrarmos fileiras para en
contrar uma solução para esse grave problema que 
aflige o Brasil. 

Para maior segurança das mudanças, é de 
todo conveniente que façamos já, antes que algu
mas soluções bem intencionadas, mas com conse
qüências imprevisíveis, sejam tomadas à revelia das 
leis e das autoridades, corno aconteceu recentemen
te em São Paulo, entre a FIESP e o Sindicato dos 
Metalúrgicos da Capital, permitindo a contratação de 
mão-de-obra temporária sem a observância das nor
mas trabalhistas. 

A meu ver, a reforma constitucional em curso 
no Congresso Nacional .nos apresenta o momento 
ideal para dar início à implementação dessas mu
danças. O que não podemos é perder essa oportuni
dade ou deixá-la para depois. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
landa, o Sr. Edison Lobão, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ra
mez Tebet --: 

O SR. JOSÉ. EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra, corno Líder, para uma comu
nicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Conce
do a palavra a V. Exª. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 
Como Líder. Para uma comunicação inadiável. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Se
nadores, gostaria apenas de fazer dois registras. Um 
deles, já feito pela Senadora Júnia Marise, é que 

acabamos de entrar com mandado de segurança no 
Supremo Tribumif Federal contra a decisão de arqui
vamento da CPI do Sistema Financeiro. 

O segundo registro é de que, a partir de hoje, a 
Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara 
Federal passa a contar com 50 membros, sendo em
possado o Deputado Haroldo Sabóia, do PT do Ma
ranhão, em função de recontagem de votos naquele 
Estado. - · 

Gostaria de ressaltar que já é a segunda vez 
que faço registro de mudança de resultado a partir 
de recontagem de votos. A primeira foi relativa a um 
Deputado Estadual do .PSB de Sergipe, e essa ago
ra do Deputado Haroldo Sabóia. Isso demonstra que 
é necessária uma informatização, o mais rapidamen
te possível, do processo eleitoral no nosso País, no 
sentido de que seja garantida efetivamente a vonta-
de popular. · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, na tarde de 
ontem, tive a oportunidade de manifestar a minha 
profunda consternação. e, certamente, repre
sentando o sentimento de toda a Nação brasileira 
contra o ato de violência praticado pelo comandante 
e demais membros da Policia Federal, que se en
contravam em operação e que, em oonfronto oom os 
estudantes, provocaram-lhes ferimentos graves. 

O motivo da passeata, por pouco, não termina 
num desenlace semelhante àquele ooorrido há 32 
anos, no âia 28 âe março; portanto, no dia de hoje, 
comemoram-se 32 anos daquela manifestação. 
Aquela passeata foi feita em protesto, no Dia Nacio
nal de Luta dos Estudantes, que escolheram esse 
dia em reverência à morte do estudante Edson Luís, 
ocorrida há 32 anos. 

A manifestação de ontem tinha oomo temas 
básicos a reivindicação da CPI dos Bancos e o ape
lo ao Governo Federal por mais verbas para a Edu
cação. No final da tarde, o Governador Cristovam 
Buarque, que nos recebeu juntamente com um gru
po de Deputados Federais e representantes dos es
tudantes, anunciou as medidas que já haviam sido 
tomadas, quais sejam afastar imediatamente o ao
mandante da operação, abrir inquérito policial e soli
citar o acompanhamento de uma oomissão formada 
por representantes da Comissão de Direitos Huma
nos da OAB, por representantes estudantis e por 
Parlamentares. 
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O Governador pôde, então, manifestar a sua 
tristeza e consternação por aquele fato que, certa
mente, não caracteriza a linha do seu Governo e 
nem faz jus à sua história de vida e à sua história 
política. Cristovam Buarque foi Líder estudantil, par
ticipou e comandou, certamente, inúmeras passea
tas no Distrito Federal e talvez no Brasil_ afora e que, 
por isso, tomou as medidas que qualquer Governo 
deveria tomar nessa circunstância. 

Mas o motivo do meu discurso na tarde de 
hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é justa
mente a minha manifestação de solidariedade aos 
estudantes nesse dia que eles escolheram como o 
Dia Nacional de Luta dos Estudantes. Esse dia traz, 
então, uma rememoração da morte de Edson Luís, 
ocorrida há 32 anos, no dia 28 de março, que foi · 
mais uma vítima da ditadura militar, que, em nome 
da segurança nacional, da paz e dos bons costu
mes, matou, torturou e asilou tantos brasileiros. Den-
tre eles o próprio Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, um dos exilados. 

Edson encontrava-se no restaurante Calabou
ço, muito freqüentado pelos estudantes no Rio de 
Janeiro, na época. Após uma passeata, os estudan
tes concentraram-se naquele tradicional ponto de 
encontro, quando foram covardemente dispersados 
pelo aparato repressor do Estado. Edson morreu por 
<')ngano, atingido por um projétil de arma de fogo 
cujo único destino era demonstrar a força e a arro
gância. A vítima nem sequer era lidérança estudan
til, mas isso era absolutamente irrelevante para 
aqueles que espalhavam o terror e pretendiam ape
nas propagandear a condição de alvo potencial de 
qualquer cidadão brasileiro. 

Foram anos duros, quando o embrião da crise 
que vivemos hoje foi gesta:do e travestido de mila
gre. É inegável que após o advento da Constituição 
de 1988 e de duas eleições presidenciais diretas, a 
sociedade brasileira fez sua opção definitiva pela 
consolidação do processo democrático, mas ainda 
temos muito que-evoluir para atingir a plenitude des-
te processo. · 

Uma análise fria da conjuntura política brasilei
ra revela que as elites h<'lgerrônicas apenas dispensa
ram a intermediação dos militares, substituindo os tan
ques de guerra pelo rolo compressor. É isto que iron~ 
camente tem demonstrado o Governo FHC, impondo a 
sua vontede ao Congresso Nacional e à sociedade 
brasileira através de manobras que são verdadeiras 
afronlas à Constituição e aos rit;>s consagradlos pelo 
Poder L<'lQiSiativo, através de seus R<'lgimentos. 

Mas tenho muita fé na juventude de meu País. 
Inclusive em meu Estado, quando fui Deputado Es
tadual por 4 anos, apoiei o tempo todo as manifesta
ções, as lulas, as reivindicações da classe estudantil 
de meu Estado, exatamehte por acreditar que a ju
ventude do meu País é que vai consagrá-lo como 
um País democrático e que tenha como fim ó maior 
objetivo à justiça social. 

Os estudantes, que têm se mostrado como um 
dos segmentos mais organizedos da sociedade bra,_ 
sileira, provaram-nos diversas vezes que ainda não 
perdemos nossa capacidade de indignação. Graças 
à rebeldia dos caras-pintadas, o processo de im
peachment do Ex-Presidente Fernando Collor foi 
consumado. Esta mesma geração clama pela CPI 
do Sistema Financeiro. E foram às ruas· ontem no 
País inteiro, inclusive também no dia de hoje se re
petem as manifestações, exatamente clamando, fa
;,;endo um apelo ao Senedo da República e à Câma
ra dos Deputados para implantarem a CPI do Siste
ma Financeiro. Até quando ficaremos indiferentes à 
esta reivindicação? 

Há 32 anos atrás, após a morte de Edson Luís, 
mais de cem mil estudantes foram às ruas desafiar 
as metralhadoras gritando "Mataram um estudante, 
poderia ser seu filho". Hoje, no dia 28 de março, eles 
voltaram às ruas para bradar contra os privilégios e 
a impunidade das nossas elites, fazendo coro com o 
verso "Dentro da minha paixão de estudante mora 
um guerreiro disposto a lutar" - verso .de Zé Miguel, 
comp<:Jsitor amapaense. 

UNE, USES, estudantes de todo o Brasil foram 
às ruas gritando contra a surdez e a C<'lgueíra de 
quem não quer ver nem ouvir; dizendo aos repre

. sentantes do povo que um Governo que se· recusa a 
ser investigado, qualquer que seja o motivo, é um 
Governo suspeito. 

Estudantes brasileiros, mostrem para o Brasil 
que a morte de Edson Luís não foi vã e façam, real
mente, do dia 28 de março, o dia de resgate da de
mocracia brasileira e da ordem constitucional. Fa
çam do Dia Nacional de Lulas Estudantis o Dia Na
cional de Lutas do Povo Brasileiro. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha, o Sr. Ramez Tebet deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ro
meuTuma 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra ao Senador Valmir Campelo pqr 50 
minutos. · 
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O SR. VALMIR CAMPELQ (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente. Sr% e Srs. Senadores, creio que o 
Plano Real é um dos mais bem-s_ucedidos planos de 
estabilização já implantados no Brasil. Fortaleceu a 
moeda, resgatou a credibilidade do Pais perante a 
comunidade internacional e trouxe um beneficio so
cial da maior relevância ao elevar_ o poder de com
pra das classes menos favorecidas. 

Para o Sistema Financeiro nacional, todavia, 
revelou a necessisJade de profundo ajuste em face 
da eliminação de sua principal fonte de lucros: os 
ganhos com a inftação. 

Os bancos privados, já há algum tempo, vi
nham promovendo ajustes em decorrência dos su
cessivos planos anteriormente adotados. Trataram 
logo de enxugar suas estrub.Jras, fechando agências, 
demitindo empregados e, paralelamente, investindo 
fortemente em equipamentos de autOmação. 

As instituiç5es oficiais de crédito, os bancos 
estatais, não tiveram a mesma agilidade e, até por 
sua condição de; empresa vinculada ao setor públi
co, adiaram seus processos de adaptação à nova 
realidade, mesmo porque as receitas inflacionárias 
mascaravam seus resultados e ocultavam as suas 
deficiências. 

O Banco do Brasil, Sr. Presidente, o mais rep
resentativo agente financeiro do País e da América 
Latina, não ficou imune aos problemas advindes 
dessa situação. A estabilização encontrou o banco 
com pesada estrub.Jra de custos, elevado estoque de 
créditos de difícil recuperação e perdas cambiais 
consideráveis devido ao descompasso entre seus 
ativos em dólar e passivos em moeda nacional, de
correntes de seus. investimentos no exterior e do 
carregamento da dívida externa brasileira 

O resultado disso foi o acúmulo de _prejuízos 
nos semestres recentes. 

Vale destacar que o prejuízo .do Banco doBra
sil não decorre de fraudes, mas sim da inadimp/ên
cia exacerbada e de fatores estruturais que se acu
mularam ao longo de anos e que, pela descontinui
dade administrativa, imprimiram lentidão na tomada 
de decisões enérgicas para a cortéÇão Clertümos.-

É importante ressaltar que as notícias degra
dantes sobre o Sistema Rnanceiro nacional não 
atingem o Banco do Brasil. Pelo contrário, as infor
mações veiculadas acerca dessa exemplar institui
ção tratam do esforÇo empreendido, pela atual admi
nistração, para o seu fortalecimento. 

A despeito do sucesso alcançado na redução 
das despesas, na ampliação dos negócios e no 
combate à inadimplência, constatou-se a necessida
de de ampliar o programa de ajustes para se buscar 
o efetivo saneamento do Banco do Brasil. 

Com esse objetivo, vai-se fazer urn aumento 
de capital de oito bilhões de reais, mediante subscri
ção de novas ações, e introduzir uma inovadora 
composição em seu Conselho de Administração. 

O aparte de capital é fundamental para a capi
talização da empresa, recompondo seu património 
liquido em níveis compatíveis com os previstos no 
Acordo de Basiléia, além de criar condições para a 
recuperação do atrasá tecnológico em que se en
contra o atual banco. 

No tocante ao Conselho de Administração, vale 
ressaltar o aumento da representatividade dos acio
nistas minoritários na sua composição, que passa de 
dois para três e exige - nas decisões que errvolvam 
questões relevantes para a gestão do banco - a deli
beração por maioria qualificada de cinco dos sete in
tegrantes. 

Assim, o Governo, que dispõe de quatro votos 
para a aprovar matérias de seu interesse, deverá ter 
a concordância de pelo menos um dos demais con

. selheiros. Essa sistemática implica compar!Jl har com 
a iniciativa privada os destinos da instituição, o que 
é saudável sob todos os aspectos. 

A mudança no modelo de administração se 
faz necessária principalmente neste momento em 
que se reclama de transparência e eficiência nas 
ações do Governo e se procura mecanismos de 
inibição a ações predatórias contra o património 
público. 

Devo acrescentar, ainda, que nada muda em 
relação às garantias que o Banco do Brasil tem do 
Tesouro e, tampouco, o Banco deixará de contribuir 
com o Governo na execução de políticas de relevan
te interesse nacional. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Go- · 
vemo apóia essas medidas porque sabe que a Na
ção quer e precisa de um Banco do Brasil forte, mo
demo e rentável; condições indispensáveis para que 
possa continuar sendo o grande parceiro da estabili
zação e do desenvolvimento da economia E, acima 
de tudo, porque acredita que o fortalecimento do 
Banco do Brasil revigora a credibilidade do País pe
rante a comunidade financeira internacional, de
monstrando que somos capazes de encontrar solu
ções criativas para superar desafios. 

Parabenizo, na pessoa do Dr. Paulo César Xi
menes, a toda essa atual administração do Banco 
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O monstro e seus destroços 
José Sarney 

De TancreJ<~ Seve~ rec.ordo sempre 
o lado humano. o acradó.vel cmrversa
dor. o seu gosto pc-!a~ \ida. além da rigu
ra polüica extraordinária.~ úa admira
ção que cresceu na co.u:-.a e de:-:.uno que 
nos uniram. Era um 2:rande causeur. 
que sempre ~e socorria-da nqueza de re
ferências nos lance~ de que tinha parti
Cipado e dj,)S momentos politicos que ti
nha vivido. Ele gostava de resumírsí
ruações em frases que citava ou c.J.Ue for
mulava. De Chateaubnand repetia sem-

. · pre quando convidado a repousar. -pa-
ra descansar nós temos a eternidade ... 
E. ·sempre que transpúnhamos na cam
panha maiores obstáculos. ele gostava 
de dizer. "'Goethe ensinava que era fá
di destruir o monstro: difícil era remo
ver os seus destroços··. 

Não são meu fone os clássicos ale
mães cara abonar essa citação. nem di~ 
zer de. onde ela foi retirada Atê porque 
de Goethe. além da necessidade que te· 
mos. na obrigação da fonnação cultural. 
de ler o Fausto .. recordo-me apenas de 
um romance dos seus começos. a histó
ria de um amor impossível. Os Sofri
mentos de Werther. em que ele constrói 
a trama de sua paixão pela noiva de um 
amigo. Mas Gcethe foi conselheiro po- -
lítico e econõmico. com grande fama. 
~do Grão-Duque de Weimar e. também. 
ao final de sua vida. sintetizou seus pen
samentos nas Conversações com Ec
kerman. Não tenho autoridade em CJoe.. 
the para saber de suas motivações nesse 
conceito do monstro e seuS escombros. 
nem se era um conselho polí~ico ou 
uma metáfora literária. nem até onde 
Tancredo e Goethe estavam fiéis a esse 
pensamento. 

Mas. nas últimas semanas. lembrei
me da lição de Tancredo (ou de Goethe) 
em face do problema da CPI dos Ban
cos, quando fiquei como São Sebastião, 
flechado e amarrado àquela cohma dos 
man:irizados. 

A verdade é -que minha posição nun
ca teve nada de pessoal nem de disputaS 
ou ressentimentos. Tenho procurado 
conduzir o Senado Federal e o Congres
so com absoluta isenção. sem entrar nas 
funções do líder do governo nem nas do 
líder da oposição. Desejo que o Con
gresso seja prestigiado. como institui· 
ção. a maior de todas no sistema demo
crático. e a mim cailsa-desconfiariça 
quando vejo uma sistemática campanha 
contra o Poder Legislativo. fato que 

culminou com a colocação de uma fai ~ 
x.a em frente da Ca...,a com a expressão: 
.. Fechar o Con2reS$(l··. Vamos dizer 
que era apena" Üma faixa. Mas o cami~ 
nho para chegar até essa fmxa deve ter 

- tido muitos ai1uentes. 
Não posso ser articulador político de 

proposições que o Congresso deve vo
tar. Ass1m como li o pedido da oposição 
e de outros senadores desejando apurar 
as fraudes bancárias. assim também 
processei o recurso que contra ele apre
sentaram. embora julgasse que o assun
to merecia ser apurado. Jamais usei_ ou 
usarei a presidência do Senado para 
aEos de facciosismO ou -para servir a mi-

- nhas idéias contra-o Regimento da Ca
sa. Imprimi ao Senado uma norma de 
trabalho planejado e acabamos com o 
arbítrio do presidente de engavera,r pro
cessos. considerando que um Congres
so que não vota. que não decide. não é 
Congresso. Limpamos a pauta. estamos 
com o trabalho em dia. Tal conduta 
muitas vezes pode parecer ao governo 

__ ou à oposi'ião uma medida prejudicial. 
Até mesmo porque esse não era o ces
rume. Mas um ex-presidente da Repú
blica não pode presidir o Legislativo 
para fazê-lo instrumento de manobras 
contra o Regimento do Senado e contra 
o próprio prestigio do Congresso. Pode
res hannônícos sim. diz a Constituição, 

"'subservientes jamais! 
O monstro estã morto. se é que era a 

CPI. Mas seus escombros estão aí. A 
crise do sistema bancário não pode ser 
resolvida por um simples gesto de der

. rota política. Ela atacou o México em 
t982. obrigando a estatização: o mes· 
mo ocorreu à Venezuela: faz três anos. 
nos Estados Unidos. os bancos de pou
pança víveram uma crise que custou ao 
país US$ SOO bilhões: o Japã9 está no 
meio do vendaval. a Argentina vem so
frendo seus efeitos. 
--O que existe é o fato de que a globali

zação fez com que a economia de pa· 
péis. o mercado financeiro. fossem. co
mo na verdade são. vinte vezes maiores 

· do que-a economia real. Emite-se moe· 
da eletrônica. e issO sim pode levar a 
uma crise cujas proporções não pode
mos avaliar. Nôs não podemos julgar os 
bons banqueiros. os que trabalham ho
nestarm: .ne. pel JS fraudadores. pelos 
dilapidadores dos depósitos dos seus 
Clientes. pelos que usam essa permissão 
do governo para serem permissionârios 

CORREIO BRAZIUE:\SE 

de processos itícao:-~. A campanha qu~ 
se fez no país pela ética não pode rer se· 
tores Lnexpugnáveis. Banc0 vende con~ 
fiança m3.is do que· dinheir-o. Seriedade 
mais do que juros. Tornar oS inaus bari
queiros imunes à fiscalização política 
não é um bom caminho. Uma coisa é a 
parte jurídica. criminal. na área da polí~ 
cia. Ministério Ptíblico. controle interno 
do próprio governo. Outra é a fiSCaliza· 
ção política. dada às minorias pela 
Constituição. art. 58. parãgrafo 3°. Elas 
se c_ompleram . 

Não considero a leitura de assunto 
dessa natureza como um derrota. Até 
porque não travei batalhas. cumpri com 
meu dever. Sempre tive a personalidade. 
voltada para julgar que muicas vezes 
podemos estar errados. Mas meus er
ros. como pensa também Norman Mai
ler. são minha força. pois me dão a 
consciência.de poder corisertá--lo!'.. 

Leio que há uma corrida nos depôsi
tos. porque os rendimentos estão bai
xos. os saques estão acima âo dinheiro 
que entra. leio que BC fechará com um 
prejuízo de três bilhões. embora esse 
banco não possa ter prejuízo. que é do 
Tesouro. O Banco do Brasil tem suas 
ações desvã.Jorizadas em 40% e sua 
saúde é precária. sendo necessária a 
UTl A crise dos banc_os estaduais. mais 
dias menos dias. vai especar. como pro
fetizam as próprias autoridades mone· 
tárias.. .. 

O que é a derrou? Esse tema exige 
meditação e leitura de exemplos. O 
Brasil não é tão simpl_es para a fórmula 
entre a eliminação de uma CPI e o ex
presidente Samey. Mesmo porque se 
essa fosse a situação. eu estou e estaria 
sempre ao lado do melhor para o país. 

Acredito que o real é uma realidade 
vitoriosa. que necessitamos cada vez 
mais consolidá·lo. Minha posição está 
no aj)olo ·qtie dei às reformas. deSde o 
princípio. com entusiasmo. no aval que 
~nho dado nos fóruns internacionais. 
nas mai~ revistas mundiais de Ciên
cia política. falarido sobre as mudanças 
no Brasil. no meu otimismo quanto ao 
presente e esperança no fururo. 

Agora. o direito de discordar só não 
~ pode exercer onde mOITeu a liberda
de. Oti pela censura. pelo medo. ou por 
uma-coisa pior: a autocenSUra. 

Para mim. CPI não é o caos: se fosse, 
estaríamos perctidos. 
Jo:séSamey é presidente do Senado Federal 
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Durante o discurso do Sr. Antônio Carlos Va/adares, o Sr. Romeu Tuma deixa a 

cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Va/mir Campelo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
comunicação inadiável: ---- · 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Eduardo Suplicy para uma comunicação inadiável. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para uma comunicação 
inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de registrar que o 
Deputado Fernando Ferro apresentou hoJe projeto de lei na Cãmara dos Deputados 
que institui o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima para famílias de 
trabalhadores da agroindústria sucroalcooleira. 

Sr. Presidente, trata-se de mais uma iniciativa no sentfdo de se criar 
no Brasil o direito de todas as pessoas terem um mínimo de participação no 
usufruto da riqueza do País. 

A originalidade do projeto do Deputado Fernando Ferro é que cria o 
Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima, prevendo que a receita para 
executá-lo virá: · · · · · - · 

"I - do produto da taxa de 1 % (um por cento) sobre o preço 
oficial do saco de açúcar de sessenta quilos de qualquer tipo; 

11 - do produto da taxa de 1 % (um por cento) sobre os preços 
oficiais do álcool de qualquer tipo e graduação por litro destinado ·ao 

- consumo interno, exclusive o álcool anidro para mistura carburante; 
III - dos eventuais resultados líquidos de exportação de açúcar 

para o merc;ado internacional; 
IV - de fontes externas de financiamento para a viabilização do 

Programa de Renda Mínima instituído nesta Lei; 
V - de outras fontes que venham a ser criadas para o 

financiamento do Proálcool." 
S. Ex" procura relacionar o Programa no sentido de beneficiar as 

famílias de trabalhadores da agroindústria sucro-alcooleira, cujos filhos menores de 
14 anos encontram-se em situação de risco, definindo-se a situação de risco a 
criança de até 14 anos de idade, inclusive, que .não esteja sendo atendida nos seus 
direitos pelas políticas sociais básicas, no que tange a sua proteção integral, 
conforme previsto na lei que estabelece a política de atendimento dos direitos da 
.criança e do adolescente. E: poderão ser atendidas pelo Programa famílias de
trabalhadores da agroindústria sucroalcooleira com filhos, cuja renda familiar total 
seja inferior ao piso da categoria estabelecido em acordo colativo de trabalho. 

Há outros detalhes. Há obrigatoriedade de as crianças comprovarem 
matrícula na escola e freqüência regular às aulas, a exemplo do que ocorre no 
Distrito Federal, em Campinas e em mais ·de dez cidades. No projeto, a idéia 
interessante é vincular a riqueza da Nação na forma do álcool e do açúcar para 
garantir que todas as pessoas tenham um mínimo de rendimento. 

Peço, Sr. Presidente, que o projeto seja transcrito. Ele obviamente se 
juntará às demais iniCiativas na mesma direção, enriquecendo o debate sobre a 
matéria. -

Muito obrigado. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EDUARDO SUPLICY EM 
SEU DISCURSO. 

I'ROJETO DE LEI!'" . DE 

1 do Sr.T<!mando Férro 1 

lnslltul o Programa de Garantia de Renda 

Familiar \l!imma para famílias de 

trabalhadores da agro"indústna sucro

alcoolelra. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica criado o Programa de 

Renda Famil1ar Mínima. para familias de trabalhadores da agro-indústria sucro

alcooleira CUJOS tilhos menores de 14 {quatorze) anos se encontrem em situação de 

risco. 

Art. 2° Para os efeitos desta Lei será · 

considerada ~m snuação de risco a cnança de até I -l (quatorze 1 anos. inclusive. de 

idade que não estejam sendo atendida nos seus direitos "pelas políticas sociais 

básicas. no tange à sua proteção integral, conforme previsto no Lei n° 8.069,-que 

estabelece a Politica de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Art. 3° Poderão ser atendidas pelo 

Programa as famílias de trabalhadores da al,'To-indústria sucro-alcooleira com ri lhos 

cuja renda tàm1har total seja inferior ao piso da caregona estabelecido em acordo 

coletivo de trabalho. 
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Par:::~.grafo umco. Famti1as com renda-

>upenor Jo ptSO da caregona. pod.:rào s.:r ar.:ndtdas p.:lo Programa. desdé que a 

rend.1. mçn:::;ai ··per co.pHa" ::;I..!JO. mtt:nor a._ t~rça parte do p!SO Ja cattgona. 

An . .J" As famtlias benet1cranas do 

beneticto déste Programa déverio promover o cadastramenro no respecuvo 

sindicato rural. atendendo as condtções estabelecrdos em regulamento. 

Paragrafo úrnco. - A condição exigida para 

a manutenção do beneticto será a comprovação de mamcula e a freqüência regular 

das crianças a escola. 

An. s• As hipóteses de exclusão do 

programa e as respectivas punições para o servidor público ou agente de entidade. 

parceira que concorram para a concessão ilícita do benetlcio serão fixadas no 

regulamento. 

_ O auxilio monetário mensal sera 

equival<:!nte à diferença <;ntre a renda mensal familiar e o montante resultante da 

multiplicação do número de membros da família (pai. mãe e ti lhos menores de 14 

anos) pelo valor equivalente a um terço do piso salarial da categoria definido no art. 

3° desta Lei. 

A receita sera constituída pelos 

seguintes recursos: 

I -do produto da taxa de I% (um por cento) 

sobre o preço oficial do saco de açúcar de sessenta quilos. de qualquer tipo; 

li .. - Jo produto da taxa de I 0 'o 1 um por 

centolsobre os preços oticra1s do álcool dê qualquer upo é :eraduação por litro 

destmado ao 'consumo mterno. éxclus1ve o alcool amdro para mistura 'Carburante: 
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· · III - dos ~ventuais resultados liqutdos de 

~xportaçi'io d~ ~xportaçi'io de açucar para o mercado internacional: 

IV- de fontes externas de financiamento para 

a viabilização do Programa de Renda Mínima institUido nesta Le1: 

V - de outras fontes qu·e ve-nham a ser criadas 

para o tlnanc1amento do Pró-A !coo!. 

Art. 8" Os beneticios deste Pro!,>Tama 

serão concedidos a cada família pelo periodo de (um) ano. prorrogável nos termos 

da regulamentação desta lei. 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação, devendo ser regulamentada no prazo máximo de 30(trinta) dias. 

Art. 10 Revogam-se as disposições em 

contrário. 

JUSTIFICAÇ . .\0 

O Programa Nacimial do ÁlcooL Proálcool, desde sua criação, em 1975, 

consumiu RS 11 bilhões, podendo ser incluÍdo na lista das obras macahadas. O 

certo e que esta_ miciativa apresenta um quadro cie dificil sustentação - nos modos 

como se mantem hoje o Proálcool e indefensavel. 

,-\o longo d~sses anos de acumulou uma dt\lda de RS 9 ·bdh6eS.·o Programa 

Je,~ RS 4 hdhõ<:s c1os s.<:tor rinanco1ro e RS 5 hdhõesa Petrohras !Conta alcool 1. /\ 

f'etrobras esta l'-'ndo anualm..,nte uma erosão linanc<:.tra no 'alor de RS 2.8 bilhões 

-· sah;,>Ta RS 1.3 bilhões pela diferença de preço a.!cool-gaso_lina ma1s RS 1.5 

bilhões de substd1os Je gasolina para o álcool. 

Esta atividade industrial é responsável atualrnente pela geração de 1 milhão 

de empregos no corte da cana e nas instalações das usmas. A área cultivada com 

cana ocupa 2.7 milhões de hectares no Brasil. A produção anual - 12 bilhões de 
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i'itros d.: alcool - não atende. porem. a demanda mtema do pais: ainda temos que 

importar c bilhões de lnrosano de álcool e metanol. O ãlcool movimenta hoje uma 

frota d.: · -1.5 milhões de veiculos. O combustível tem uma poderosa virtude 

ambiental: e menos poluente que a gasolina. 

No debate sobre o Programa geralmente são relegados os trabalhadores do 

setor sucro-alcooleiro. Exclusão injustificável uma vez que são eles os responsáveis 

pelos processos de produção que geram o lucro das empresas. 

E é exatamente ai - na questão do trabalhador que o Proálcool mais peca. Os 

mats tnstes e n!rgonhosos mdicadores soctaiS' do Pats se encontram entre os 

trabalhadores das usmas e destilanas. A taxa de an-alfabetismo é de 7~,8% para os 

homens e 77.6% para as mulheres: a taxa de mortaltdade mtànul é de 12~ por mtl 

nascidos vivos: a expectativa de vida é das mais baixas do pais; as condições · 

sanitárias são deploráveis. com os maiores números de domicilio sem água. luz 

elétrica. esgoto. O trabalhador da cana não conta com atendimento de- educação, 

saúcle, transporte, cultura e lazer. 

O quadro é nacwnaL mas é' no ~o~d_este que ele se torna mais degradante. A 

família média do trabalhador da cana-de-açúcar é composta de sete pessoas. a renda 

media ÚJ.miliar ~de RS 165.<Jü Em Ói\<!rsas propn.:dades ainda \!goram re!açõ.:s 

t~udats ~ntrr..! t!mpn::sano ê trabalhador: não Sl.! assma carte1ra de trabalho: não se: 

respenam kis trabalhistas: perman.:ce tirme o "barracão" da usma. que sacramenta 

a pnsào do .trabalhador. responsa,·el pela permuta do- seu· saláno miseravel por_ 

dividas. que nunca se pagam: existe ate uma moeda própria. chamada ··cambão" 

A viqlência acontece em b'Tande escala. São elevados os 'índices de 

_homicidio de lideranças comumrarias e_ políticas. dirigentes smdicais, religiosos. 

advogados. 

Além desta violência ocorre uma outra. que também é um assassinato. Mais 

exatamente. um genocídio: cnanças são condenadas ao trabalho nas lavouras de 
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cana. São cnanças serri f;,turo. parque \"i vem nos canaviais. Conando cana, sem 

possibtlidade de melhores dias. 

No estado de São Paulo. conforme o IBGE, eram 57 mil crianças em 1990 

trabalhando na atividade constderada pelos médicos como a mais penosa das 

praticadas na :avoura. No Nordeste." De acordo com a Federação dos Trabalhadores 

da Ab'ftcultura de A lagoas! Fetag-AL ). 50 -mi I crianças. entre 6 e 13 anos. trabalham 

no corte de cana no estado. 

Segundo pesquisa recente realizada pelo Centro Josué de Castro, do Recife. 

26 ''<> da mão~de-obra trabalhadora de cana na zona da mata são cnanças e 

adolescentes. Os usineiros descobriram assim um modo de afastar a mão-de-obra 

adequada e reduzir salarios. Em situação precaria e degradante trabalham milhares 

de Jovens. privados do direito elementar de ser criança . 

. ·\> (r:anças dos c_ana;._t;ltS não t.':m d~rcno a ~se ola e lazer:. são pnvadas dos 

:::-onhos 1..! JJ.s bnnc:.lJ(.!Jras. _.\madun:ccm· precoct:mcnt~ na ÍQbuta ~ruel. bruta!. 

p~ngosa-' quas~ wdos w sofreram actdo::mes. ~ matona mars de um:r·\ez: 

:--lo pertodo da safra. as crianças trabalham no corte. formação de feixes. 

transporte - tanto da càha para o engenho como do bagaço parn: o terretro - em 

troca de RS 3.00 por semana. cumpnndo uma jornada de trabalho de 5 a 17 horas. 

Elas t<!m a pele trequintemente cortada pela folha da cana. além de cortes e 

mutilações pro,ocadas pela foice e facão. Trabalham também como tombador. 

bagaceiro e caldetretro em jornada que ,-ai das 6:30 às_ 23:00 horas. com 

remuneração de RS. 6.00 por semana. sob um calor de 60 graus que provoca inchaço 

e rachaduras na pele. 

Na entressat'ra executam trabalhos de preparos de tocos 1 rebrora), capinagem 

e limpa do terreno . .:ncoivação, preparo do aceiro. recebendo por isso R$ 1,00 por 

semana. 

00615 



00616 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 19% · 

A mator parte dessas crianças é encammhada para esse moinho de gente 

pequena pelos proprios pais. Estes usam-nas para complementar os miseráveis 

salànos que recebem da usma e destilaria. Do total de cnanÇas em atividade, cerca 

de 40 % trabalham sem remuneração. pois aJudam pats ou parentes: 59 % não têm 

acesso à escola ~m 'trtude da JOrnada de trabalho. As que conseguem chegar à sala 

de aula apresentam grande dificuldade de aprendizagem resultante do cansaço e má 

alimentação. 

É possível. no entanto, quebrar este ciclo de miséria e abuso do poder que 

tradicionalmente tem atingido os trabalhadores do setor canavieiro . 

.-\o reconhecer a tmport:incta estratcgt.ca c ambtcntal do Proàlcool e crer na 

sua \tabiitdadc soctal. csw.mos. propondo um prorcto que garanta a renda mmtma 

para o trabalhador da cana-de-aÇúcar. a traves de um progra"ma de Renda Mínima 

<PRMl. 

A let -!870. 65: art;gos 36 e IT. estabelece que os produtores são obrigados a 

depositarem no Programa de Assistência Social ( PAS l. em beneficio dos 

trabalhadores tndustriais e a'-'Ttcolas das usinas. desttlarias e fornecedores. I% sobre - · .•. 

o saco de açucar. I 0 'o sobre a tonelada de cana. 2% sobre o litro de álcool. O fundo 

criado com estes recursos deve ser aplicado em asststência medica. hospitalar, 

fannaceutica e social. Levantamento feito pela Associação das Indústrias de Açúcar 

_e do Álcool de São paul o (!AA l e Coopersuçar. revelam que só no período -1992196 

o Brasil produziu 912.1 milhões de toneladas de cana: no mesmo período produziu 

48.4 mtlhões de metros cúbicos de álcool. Feitos os cálculos, ao PAS a cana de 

açúcar renderia RS 1,3 bilhões: no mesmo· período o fundo do PAS receberia do 

álcool cerca de RS 3.3 bilhões. Isto mostra que só com açúcar e álcool o PAS deve 

ter capitalizado mais de RS 4.6 bilhões. Quanto rende por ano o PAS? Só em I 995 o 

PAS deve ter recebido da produção de álcool_e cana RS 890.4 ·milhões. Com estes 

recursos o PRM seria viabilizado. 
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O PRM sena directOnado pára complementar a renda famtliar do trabalhador 

do sewr. Para ter direito ao salàno prevtsto no PRM de tena que matncular e 

manter seus filhos na escola. O Pro~ma faria com que a:s cnanças saíssem do 

trabalho nos canaviais e treqüentassem a escola. Se por um lado afasta os jovens 

desse trabalho brutal. perrnttindo que retomem à urna situação humana de 

extstência. representa. por outro lado. um investimento na educação e um declarado 

combate ao analfabensrno infanttl na região. 

E-iniportantl.! ~I.!Stacar _que nosso programa se: adequa ao Arttgo ·2:.1 çia 

Consmutçào: 

É dever da família. da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente. com absoluta prioridade. o direito à vida. à saúde. à alimentação. à 

educação. ao lazer. à profissionalização. ·a cultura. à dignidade. ao respeito a 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência. discriminação. exploração. violência. crueldade e 

opressão. 

Igualmente se aju~ia a proposta Número 1 do Fóruin Nacional de Defesa dos 

Direitos das Crianças e Adolescentes do Brasil (DCA). Propõe o Fórum-OCA: 

Uma política de distribuição de renda para a população em geral. através· 

de. programas de compensação e através de melhorias na qualidade de vid~ d~ 

povo brasileiro em especial as nossas crianças e adolescentes. 

-.. Acreditamos que nossa proposição. pela dimensão social que tem embutida. 

_tomaria menos antipanca a criação do chamado imposto ambientai. Com o PRM a 

_sociedade sena çonvocada a contributr com uma iniciativa social. económica e 

ambiental de J,'Tande envergadura para o futuro do nosso pais. A própria sociedade 

seria convocada a fiscalizar. acompanhando as ações desenvolvidas, e. acreditamos 

otimistas, a celebrar quando não existirem mais criança$ no cone da cana. e as 

condições de miséria forem eliminadas da região. 
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Certamente receberemos críticas por estarmos colaborando na criação de 

mais um imposto. Mas das serão sempre pequenas diante da situação que 

pretendemos alterar: cnanças mutiladas, passando fome, sem escola, destruídas em 

suas pretensões básicas· enquanto seres humanos: cnariças prostituídas e 

abandonadas E amda ~xrst~ um quadro d<: mJscrabiiJdade supkmentar a este. São 

as cnanças exciUJdas. t"ammtas 1de alimento~ afetoJ que 'êem a CJdadeJuntando-se 

em bandos aos memnos e menmas. de rua. Estas cnanças tazem aumentar os gastos. 

do Estado com segurança e repressão. ampliando a esp1ral de VIOlência que contag1a 

nossa soc1edade. 

Outra questão deve ser incorporada á nossa justiftcauva: a reforma agrária. 

Na falta de uma politica pública que permita o acesso do produtor às terras rurais 

este prOJeto se oferece como <:mergencial à situação. Com certeza à situação de 

miseria sena bem menor caso existesse um programa realista de implantação da 

reforma agrária no pais. 

5.e tecnologicamente o Proálcool se constitui referência internacional. 

fazendo com que nações dó Primeiro Mundo estejam nos procurando para conhecer 

nossa experiência. e preciso também que sejamos modelo na questão trabalhista. Ou 

adotamos mudanças radicais neste programa. eliminando a vergonhosa situação ·de 

moinho de crianças. ou não tem sentido mantê-lo, exibindo este passado tão sujo 

quanto o vinhote que algumas usinas ainda jogam nos rios .. 

Esta proposição oferece uma excelente oportunidade de direcionarmos o· 

Proálcool para um caminho que seja de interesse da. sociedade. Ao atrelarmos o 

Programa a um compromisso social estamos refazendo sua história e, mais 

importante, retàzendo a história deste pais. Esta é uma ambição possível e viável. 

Com esta proposta damos a largada para este futuro. 

Sala das Sessões. em março de I 996 

DeputadoFernando Ferro 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V. Ex• 
será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
T uma, lembrando que a sessão se encerrará às 
18h32min. V. Ex• dispõe de nove minutos. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do oradór.) - Perfei
tamente, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância e vou 
apenas fazer um resumo do meu pronunciamento 
para, na próxima oportunidade, poder usar do tempo 
normal mente. · 

Gostaria, preliminarmente, de infonnar que o 
Senador Romero Jucá acabou de me telefonar, pro
curando o Corregedor desta Casa para lavrar pro
testo sobre uma circular que o Governador de Rorai
ma está errviando aos gabinetes dos Senadores 
com críticas violentas, segundo suas palavras, a sua 
pessoa Não pude ler o documento, mas já tive a 
confirmação. de que ele chegou ao meu gabinete. 

O Senador Romero Jucá protesta e solicita_que · 
o Senado tome alguma medida em sua defesa. S. 
EX• se pronunciará a respeito desse assunto na pró
xima sessão a que comparecer, visto que se encon
tra na capital daquele Estado. 

É a comunicação que eu gostaria de fazer, in- . 
dependente do motivo-que me traz a esta tribuna . ·. · 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, há uma 
grande aflição no seio da classe policial. Já tive 
oportunidade de corrversar com o D~do Moreira · 
Franco a respeito da re!atoria que S. Ex" está fazen
do da reforma administrativa 

Em seu relatório preliminar, o nobre Deputado 
elimina do ar!- 144 todãs as policias que figuravam 
na Constituição de 1988. E o Senador Bernardo Ca
bral, com quem conversei há pouco, disse-me da 
luta e das difictidades para inserir naquele capitulo 
as atividades das policias Federal, Civil e Militar. O 
Deputado Moreira Franco as elimina de .fonna um 
pouco preocupante porque substitui as funções da 
Polícia Federal, por exemplo, !J<!nSferindo-as pela 
União. E define o que compete à União não dizendo 
quem o fará. o que deixa dúvidas. 

O inciso 11 diz: 

"li - as instituições policiais e de defesa 
civil poderão ser corrvocadas pelo Exército 
para execução de ações que garantam a lei 
e a ordem, encarregandCH;e exciusivamente 
de atividades compativeis com as funções 
institucionais." 

Como estabelece como competência da União 
a prevenção e a repressão ao tráfico ilícito de entor-

pecantes e drogas afins, quem fará a preitenção e 
repressão ao contrabando e descaminho? Quanto 
ao policiamento marítimo, aeroportuário, S. Ex• alte
ra a polícia maritima e aérea para poriuãria; o poli
ciamento das rodovias e ferrovias federais e de fron
teiras, quem o fará'? 

Como o art 144 discriminava essas atividades 
e informava que lei complementar regulamentaria a 
matéria, e nós acabamos de aprovar a lei que regu
lamentou a atividade da Polícia Federal, transfor
mando-a em atividade de Estado, esse projeto deixa 
dúvidas. 

Em boa hora chegou à Câmara um projeto do 
Senhor Presidente , do qual me apresentaram uma 
cópia, em que será discutido o papel do militar brasi
leiro, reivindicação há muito pleiteada pelos minis-
tros militares. · 

E, na exposição de motivos, vi que não é von
tade do Executivo esse' relatório do Deputado Morei
ra Franco: O nobre Deputado chama a atenção para 
oitem6:"" · · 

"6 . ..................... .' ................................. . 

Já aos policiais militares e aos bombei
ros militares cabe a eonliibuiÇão para a se
gur<~nça p(Jplica, como dispõe o art. 144 da 
Carta Magna Na verdade, as polícias Milita
res e os. CoJPOS de Bombeiros Müitares são 

.. instituições essenciais à segurança pública, 
cujas missões e peculiaridades as aproxi
mam das Forças Annadas, sendo, constitu
cionalmente, reservas do Exército." 

O que demonstra que ele não quer retirar da 
Carta Magna a atividade da Polícia Müitar, Polícia 
Civil e as outras, conforme preceitua o àrt 144. 

, lhformaranrrne· que esse projeto foi elabora
do pelo Ministro Nelson Jobim, que tenta corrven
cer à Deputado Moreira Franco a adotá-lo, na re
forma constitucional, no capítulo da Administração 
Pública 

Sr, Presidente, voltarei a esse asslllto em 
outra oportunidade. Penso que poderemos corrver
sar com o Deputailà' Moreira Franco e· para isso S. 
Ex"- está aberto; hoje, procurou-me duas vezes; no 
entanto, como eu acompanhava o depoimento do 
ex-Governador Fleury sobre o caso grave do Banes
pa, não pude me encontrar com ele. 

Quero deixar registrado que esse é um assunto 
sério, e este Plenário não pode, em hipótese algu
ma, ficar alheio ao debate que vai se desenvolver na 
Câmara Federal. 

Muiip obrigado, Sr. Presidente. 
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Documento a que se refere o Sr. Ro
meu Tuma em seu discurso: 

Art 15. O artigo 144 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação: · 

"Art. 144. A segurança pública, dever 
do Estado, direito e responsabilidade de to
dos, é exercida para a preservação da or
dem pública e da incolumidade das pessoas 
e do património, através dos órgãos que fo
rem criados nas esferas da União, dos Esta
dos e do Distrito Federal. 

§ 1" Compete à União: 
I - a apuração das infrações penais 

contra a ordem política e social ou em detri
mento de bens, serviços e interesses da 
União, de suas entidades autárquicas e de 
suas empresas públicas, assim como a apu
ra-;:ão de infrações cuja prática tenha reper
cussão interestadual ou internacional; 

" 
I - as instituições policiais e de defesa 

civil são subordinadas aos Governadores 
dos Estados e do Distrito Federal; 

11 - as instituições policiais e de defesa 
civil poderão ser convocadas pelo Exército 
para a e~ecução de ações que garantam a 
lei e a ordem, encarregando-se exclusiva
mente de atividades compatíveis com as 
sua~ funções institucionais; '· 

5. Aos militares são cometidas obrigações, de
veres e preparo físico .e psicológico não exigidos em 
nenhuma outra profissão. · · · 

6. A profissão militar, cujo exercício é privativo 
dos membros da Marinha, do Exércfto e da Aeronáu
tica, está vinculada diretamente à destinação constic 
tucional das Forças Armadas, as quais, nos termos 
do art 142 da Constituição, são definidas corno insti
tuições Nacional<; Permanentes. Já aos policiais mili
tares e bombeiros· militares cabe a contribuição para 
a segurança pública, como dispõe o art 144 da Car
ga Magna. Na verdade, as Polícias Milftares e os 
Corpos de Bombeiros Militares são instituições es
senciais à segurança pública, cujas missões e pecu
liaridades as aproximam das Forças Armadas, sen
do, constitucionalmente, reservas do Exército. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Os 
Srs. Senadores Gilberto Miranda, José Ignácio Fet- · 
reira e Teotonio Vilela Filho enviaram discursos à 

Mesa, para serem publicados, na forma do disposto 
. do art. 203 do Regimento Interno. 

.~ -·s. Ex"s serão atendidos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM)- Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a nenhum brasi
leiro digno deste nome é lícito duvidar da justeza 
das preocupações que norteiam as cúpulas de nos
sas Forças Armadas na formulação e no encaminha
mento de seus pleitos ao Governo, e ào Congresso 
Nacional, sob escrutínio da-opinião pública 

Todos nós conhecemos e louvamos o profis
sionalismo, o espírito de sacrifício, a capacidade in, 
telectual e o arraigado patriotismo dos militares de 
nosso País, baluartes de nossa honra e garantia de 
nossa segurança na guerra e na paz, ao longo de 
toda a História do Brasil. 

É por partilhar sincera e intensamente des
ses sentimentos que ocupo esta tribuna para ex~ 
pressar minha preocupação com o atual impasse · 
do pensamento. estratégico brasileiro. Ela rece
beu seu impulso básico com o grande debate na
cional suscitado pelo Projeto Sivam(Sistema de 
Vigilância da Amazônia), desde o encaminha
mento a esta Casa, há mais .de um ano, das pro-· 
postas de contratação de créditos· externos para 
sua execução. Tive a oportunidade de ·sedimen" 
tá~la ao longo de centenas. de horas de leituras, 
audiências públicas, reflexões; consultas a espe-· 
cialistas nacionais e estrangeiros, a que me obri
gou o desempenho de minhas atribuições como 
relator da matéria. -

Tal ·imtiàSSll reflete-se na ausência de um mar
co teórico e metodológico que harmonize os planos 
e ações das três forças singulares ~Marinha, Exérci· 
to e Aeronáutic2"- em suas dimensões_ estratégicas, 
táticas e operacionais Sem esse marco unificador, 
Sr. Presidente, cada força se vê obrigada a competir 
por recursos orçamentários escassos no CO(ltexto de 
um frustrante jogo de soma zero. Vemos, então, a 
Aeronáutica advogando o Shiam, o Exército reivindi- -
cando recursos para o "Calha- Norte" e a "Força Ter
restre"/90" e a Marinha defendendo o projeto do sutr 
marino nuclear. 

Isto posto, o foco de ··minhas preocupações e 
observações pode_ ser .. condensado na seguinte 
pergunta: Comei dimensionar nossas necessida
des e capacidades defensivas às limitadas dispo
nibilidades materiais e financeiras de um país ein 
luta para superar o subdesenvolvimento numa sé
rie de indicadores econõmicos. sociais, culturais e 
tecnológico-s? 
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Não tenho qualquer pretensão de apontar uma 
resposta conclusiva; isto fugiria ao escopo deste 
pronunciamento e situar-se-ia muito além do esto
que de informações e conhecimentos de que dispo
nho.Busco tão-somente, chamar a atenção dos no, 
bres colegas para a responsabilidade que nos cabe, 
como legisladores e representantes do povo brasilei
ro, na discussão de alternativas e na proposição de 
rumos para a política de defesa nacional a ser exe
cutada pelas Forças Arrnadas. 

O ponto de partida, a meu ver, consiste no re
conhecimento do vácuo doutrinário que vitima o 
Conceito Estratégico Nacional há quase duas déca
das. 

Durante a guerra fria, mais precisamente atê o 
início dos anos 70, a doutrina e a missão das nossas 
Forças Armadas estavam definidas com clareza. A 
prioridade absoluta consistia em combater e derrotar 
a contestação armada ao regime militar, .encarada 
como braço. interno do Movimento Comunista Inter
nacional. Não cabe aqui discutir a veracidade dessa 
caracterização da ameaça à segurança nacional em 
contraste com a realidade do conflito sino-soviético e 
de cismas ideológicos menores (tais como a via iu
goslava e a divergência romena) que tempos antes 
já haviam trincado a face outrora monolítica do temí
vel MCI. Para os fins de nossa anãlise, cumpre ape
nas reconhecer que no. quadro global da rivalidade 
ieste/oeste, desenvolvida sob a égide do equilíbrio 
do terror nuclear. competia às Forças Armadas de 
países periféricos, como o nosso. um papel secun
dário, de "segurança interna," na manutenção da 
aliança ocidental comandada pelos Estados Unidos. 

Com o tempo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Se
nadores, essa doutrina da segurança nacionat aca
baria sendo solapada paio próprio sucesso no cum- · 
primento daquela missão. O que fariam nossas For
ças Armadas depois de derrotar a subversão? 

A pergunta ficou sem resposta ainda que a 
transição para um sistema internacional agora não 
mais bi-, e sim multipolar, suscitasse novos desafios 
e ameaças, introduzindo inéditas incertezas nos até 
então sólidos sistemas de segurança coletiva; Nem 
mesmo a Guerra das Malvinas de 1982,que implodiu 
o Tratado lnteramericano de Segurança Reciproca 

- (Tiar), forneceu motivação ·suficiente -e duradoura 
para uma reconceituação da estratégia brasileira. 

Sr. Presidente, as dificuldades inerentes a essa 
empreitada num pais como o nosso, são tremendas, 
prendendo-se à histórica falta de interesse ou à mal
disfarçada hostilidade de nossas elites civis por as
suntos estratégicos e militares. 

De maneira geral, o político brasileiro tende a 
encarar questões de defesa externa (e também de 
política exterior), na melhor das hipóteses, como as
sunto que "nãó dá voto", e, na pior, como "casa de 
maribondo", num reflexo condicionado que é clara 
herança de tempo:;; sombrios e historicamente re
centes, quando os descaminhos do autoritarismo e 
da radicalização cavaram um profundo fosso entre a 
opinião civil e a militar no Brasil. 

Por essa mesma razão, minhas senhoras e 
meus senhores, a quase totalidade dos centros de 
produção científica e de excelência acadêmica da 
Universidade brasileira acabaram se-omitindo do de
bate, da anãlise e do esclarecimento dos rumos e 
perspectivas da política nacional de defesa. Honro
sas· e notãveis exceções, tais como os núcleos de 
estudos estratégicos da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal Flu
minense- (UFF), apenas confirmam essa regra geral 
de desinteresse e de-silêncio acadêmicos. 

Ora, Sr: Presidente, Sra. e Srs. Senadores: 
isso nos coloca na contramão das mais tradicionais 
e vigorosas sociedades democrãticas. como a norte
americana, onde a Academia e o Congresso, atra
vés das Comissões de Forças Armadas do Senado 
e da Câmara dos Representantes, participam ativa e 
produtivamente da formulação da estratégia nacio
nal. 

O Brasil progressista e democrãtico não pode 
mais fugir dessa discussão. É preciso estimular o in
teresse de nossas elites civis pelo estudo e pela re
flexélo sobre a defesa nacional, de modo que pos
sam travar um diálogo franco, qualificado e profícuo 
com os estrategistas da Forças Armadas. -

Isso será altamente benéfico para estas últi
mas, que conquistarão novos, legítimos e eficazes 
canais para esclarecer a sociedade das C:arências 
materiais e das deficiências financeiras que hoje 
praticamente inviabilizam o cumprimento de sua 
missão. 

Diga-se a favor de nossos chefes militares e de 
seu. abnegado patriotismo que, mesmo nos anos 
mais negros do regime autoritãrio, não se prevalece
ram da enorme influência e do irresistível poder de 
pressão então ao seu dispor para engordar os orça
mentos de defesa, determinando grandes gastos 
com reequipamento e aquisição de malerial bélico. 
Ao contrário, nas três últimas décadas, o Brasil for
mou no time dos países que menos gastaram com 
sua defesa como proporção do orçamento fiscal e 
do PIB. 
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Hoje; nossas Forças Armadas sobrevivem no 
seu limite físico. A imprensa volta e meia noticia que 
quartéis por este Brasil afora são obrigados a funcio
nar em regime de "tempo parcial" pois lhes faltam re
cursos para o rancho dos soldados! O dispàsitivo de 
defesa da capital federal apóia-se numa ultrapasSa
da esquadrilha dP. aviões Mirage, adquiridos em 
1970, tão obsoletos hoje que suas peças de reposi
ção ja não se acham mais à venda no mercádo in
ternacional. Nossos infantes portam mosquetões an- -
tenores à Segunda Guerra Mundiai.Essa lista de 
desconcertantes exemplos poderia ser indefinida
mente estendida ..• 

Os constrangimentos orçamentarias são de tal 
ordem que chegam a prejudicar o desempenho in
ternacional de nossa indústria de armamentos, en
fraquecendo sua outrora admiravel competitividade 
exportadora e sua capacidade de assim captar divi
sas, pois faltam recursos até mesmo para as chama
das encomendas residuais, que sinalizam aos po
tenciais compradores estrangeiros com a confiança 
de nossos militares nos produtos e na tecnologia 
made in Brazil. 

Sr. Presidente, eminentes politólogos e sociólo
gos que se dedicaram ao estudo dos estabelecimen
tos militares numa perspectiva histórica e comparati
va, tais como Samuel Huntington, Morris Janowitz, 
1\lfred Vagls, o brasilianista americano Alfred Ste
pan, o latino-americanista francês Alain Rouquié, 
sem esquecer os cientistas sociais -brasileiros Ale
xandre Barros e Edmundo Campos Coelho, todos 
convergem na avaliação de que a capacidade de 
qualquer Força Armada desempenhar a contento 
sua missão esta condicionada à estrita adeSão a 
uma doutrina. Os militares em qualquer parte do 
mundo têm uma doutrina para o cumprimento de 
qualquer missão, desde engraxar botinas até armar 
um canhão. Portanto, nada mais ai hei o à realidade 
militar que o cultivo acadêmico da dúvida sistemati
ca, da interminavel discussão de perspectiva teóri
cas e metodológicas conflitantes.Numa corporação 
monocratica, fundàda nos princípios gêmeos da hie
rarquia e da disciplina, a pluralidade de paradigmas 
doutrinarias competitivos levaria ·a paralisia, ao caos 
e finalmente a uma vulnerabilidade suicida diante do 
inimigo. · 

De outra parte, é bastante conhecida a tendên
cia daquelas instituições que o antropólogo cana
dense-americano Erving Goffman definiu como "to
tais" a resistir a mudanças e inovações, mesmo 
aquelas absolutamente imprescindíveis ao desenvol
vimento e, no limtte, à própria sobrevivência organi-

zacionais, quando bloqueados seus vasos comuni
cantes, com a sociedade inclusiva. É o mónólogo in
tramuros impedindo a oxigenação por idéias e pon
tos de vistas novos e gerando a esclerose corporati
va. É por isso que a célebre frase de Clemenceau, 
segundo quem "a guerra é. um assunto por dem8is 
importante para ficar exclusivamente a cargo dos 
generais," não deve ser interpretada como manifes
tação de menosprezo às Forças Armadas, mas pre
cisamente ao contrario, como testemunho do sadio 
interesse de fados os segmentos da Nação, solida
riamente empenhados em provê-las dos meios físi
cos e morais para a consecução de sua nobre, vital 
e insubstituível tarefa. 

A consolidação e a legitimidade conquistadas 
pelo regime democratico, as infalíveis demonstraçõ
es de apreço da cúpula de nossas Forças Armadas 
às instituições e processos, passados dez anos da 
recondução dos civis ao poder em . nossa Pátria, 
tudo isso nos dá a absoluta certeza quanto ao su
cesso de um diálogo civil-militar vottado à alualiza
ção do Conceito Estratégico Nacional. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é mi
nha pessoal convicção que a abertura de um sério 
e pormenorizado debate sobre a conveniência da 
criação de um Ministério da Defesa, marcaria uma· 
profunda inflexão no rumo aqui sugerido, ensejan
do amplo diagnóstico dos custos e da pulverização 
de recursos escassos, em função de incongruên
cia doutrinarias e hiatos operacionais entre as for
ças singulares. 

Desse modo, viríamos a obter respostas ade
quadas parâ ·questões relevantes tais como: Por que 
gastar mais de um bilhão de dólares com vigilãncia 
do espaço aéreo amazónico sem investimentos nem 
de longe correspondentes para a modernização dos 
meios de interceptação? Em que direção deve o 
País alterar suas tradicionais hipóteses de guerra 
diante das novas realidades da integração regional 
trazidas pelo Mercosul? O que a·Nação perde com a 
manutenção de um numeroso exérctto de conscrttos 
subequipado e deficientemente treinado por recusar
se a considerar a attemativa de uma força de desdo
bramento rápido e pronta resposta, numericamente 
mais enxuta e em sintonia com o permanente avan
ço da tecnologia milttar? {Uma força inteiramente vo- _ 
luntãria a exemplo da dos Estados Unidos). 

Quando começou a ser a mais amplamente 
discutido, às vésperas da Assembléia Nacional 
Constituinte de 1987/88, lembro-me mesmo de que 
o assunto tendia a provocar certo desConforto nos 
altos escalões milttares. · 
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De uma parte. era o Exército que estranhava a 
possibilidade de subordinar-se a um Ministro civil da 
Defesa; de outra. eram a Aeronáutica e a Marinha, 
temerosas de. em perdendo seus chefes o acesso 
direto ao presidente da República e ao Congresso 
Nacional, virem a sucumbir à hegemonia_numérica 
da força terrestre. 

À época, o professor Paulo _Kramer; do De
partamento de Ciências Sociais da-UFF c e hoje 
lecionando Ciência_ Política na UnS-, chegou a pu
blicar no Jornal do 8 rasil um artigo curiosamente 
intitulado "A teoria do abacate". Segundo Kramer, 
a. hesitação da Aeronáutica e da Marinha em su
bordinar-se ao Ministério da Defesa num denomi
nador comum com o Exército refletia-se na metá
fora de-uma vitamina de frutas à qual basta acres
centar um pedacinho de abacate para que tudo fi
que uniformente verde ... 

FeliÚnente, o amadurecimento democrático 
geral da sociedade brasileira também arejou as ati
tudes de nossos militares, com o que hoje essas 
suspeitas e desconfianças se acham de todo supe
radas. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, como 
registrei anteriormente; não tenho qualquer preten
são de oferecer uma agenda completa ou um ro
teiro pormenorizado para a reconceituação estra
tégica e a modernização do pensamento militar 
brasileiro; gostaria tão-somente de- realçar junto 
aos nobres colegas quão imprescindível é a parti
cipação do Poder Legislativo no encaminhamento 
desse debate. ·- ~-' · 

Muito obrigado, Sr. Presidente! 

O SR JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo 
Federal está anunciando a disposição de promover 

- leilões do seu estoque regulador de café, o que rep
resentaria o ingresso de cerca de 1 milhão e 800 mil 
sacas do produto. ·no mercado interno. o que fatal
mente acarretará om excesso na demanda e uma 
enorme redução no preço de venda para o produtor. 

A medida prejudica principalmente os produto
res do meu Estado, o Espírito Santo, que já se en
contra na fase inicial da colheita do café conillon. 

Preocupado com os efetivos negativos que a 
iniciativa terá sobre a economia capixaba, encami
nhei esta tarde ofício à Excelentíssima Ministra da 
Indústria, do Comércio e do Turismo.- de cujo teor 
dou conhecimento à Casa: 

"Brasília, 27 de março de 1996 
Excelentíssima Senhora 
Doutora DóROTHÉA WERNECK 
Digníssima Ministra da Indústria. do Comércio e do 
Turismo 
Esplanada dos Ministérios. 81. K. 6" Andar 
70056-900 BRASÍLIA DF 
FAX: (061) 323-2209 

Prezada Senhora. 
A anunciada decisão do Governo de promover 

leilões dos seus estoques reguladores de café cau
sa-me apreensão pelos prejuízos que a medida cer
tamente imporá aos cafeicultores capixabas. Embo
ra reconheça alguns efeitos salutares da iniciativa, 
principalmente no que concerne ao mercado exter
no, parec&-me, no entanto, nociva aos interesses 
económicos do Espírito Santo. 

A minha preocupação está calcada no fato de 
que. com a liberação de 1 milhão e 800 mil sacas de 
café do estoque do Governo, os preços do produto 
sofrerão uma acentuada queda no mercado interno. 
Para os Estados produtores que ainda não entraram 
no período de safra. a medida é gratificante, já que, 
quando se realizar o último dos dois leilões, dentro 
de seis meses, o café voitará aos preços de hoje. 
Em tais ·circunStâncias, beneficiam-se os produtores 
de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, que somente 
farão as colheitas de seus cafezais dentro de seis 
meses. 

Esses produtores. além de obterem na época 
da safra um preço justo para seu produto, também 
serão aquinhoados com os financiamentos oriundos 
dos 40% de cada leilão, reservados pelo Governo 
Federal para facilitar o processo de colheita da cafei
cuitura 

O Espírito Santo, infelizmente, perderá nas 
duas frentes, uma vez que no próximo mês estará 
iniciando a sua colheita de café conillon. É evidente 
que, com a entrada no mercado dos estoques do 
Governo, o preçô do produto cairá substancialmen
te, prevendo-se enorme prejuízo para a lavoura ca
feeira do Estado. 

A perspectiva da Federação da Agricultura 
do Espírito Santo é de que a saca de café produzi
da pelo Espírito Santo, hoje orçada em R$ 129,00 
sofra desãgio superior a 60%, fixando-se em pou
co mais de R$ sg,oo. A esse preço, muitos produ
tores não conseguirão recuperar sequer os custos 
de plantio. 

Além disso, Senhora Ministra. os caféicuto
res capixabas também serão alijados do processo 
de financiamento uma vez que, à época de liberação 
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dos recursos, a cotheita do café do Espírito Santo já 
estará concluída. 

Diante dos fatos expostos e confiando na sen
sibilidade de Vossa ExCelência para a gravidade do 
problema social que se poderá instalar no meio rural 
do meu Estado, solicito da Senhora Ministra a defe
rência especial de reexaminar a questão, encontran
do fórmulas que, de um modo ou de outro, venham 
a ressarcir os produtores capixabas pelos prejuízos 
que certamente passarão a ter com os leilões dos 
estoques reguladores. 

Sem mais para o momento, renovo a Vossa 
Excelência os meus protestos de elevada estima e 
consideração. · -

Cordialmente, 

Senador JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, esse é o 
apelo que formulo ao Governo Federal, através da 
Ministra Dorothea Werneck, acalentando a esperan
ça de que a reivindicação seja encarada com a se
riedade que o assunto requer. Qualquer outra via se
guida pela Administração Federal somente implicaria 
vuttosos prejuízos para a cafeicultura capixaba, além 
de propiciar novos focos de evasão de divisas para 
um Estado que já convive com enormes dificuldades 
financeiras. 

. O SR. TEOTONIO VILELA FII::HO (PSDB-AL) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Brasil 
Central, o Centro Oeste e parte do Sudeste, vive
ram, nessa segunda-feira, uma prévia do que podem 
significar problemas e falhas, mesmo localizadas, no 
vasto selar elétrico brasileiro. 

Uma simples falha humana provocou a inter
rupção do fornecimento de energia a seis estados e 
o Distrito Federal. Doze usinas desligadas, 42 linhas 
de transmissão interrompidas. 

Nas quatro horas em que durou o colapso de 
energia os problemas se muttiplicaram afetando a 
todos, no Congresso Nacional, nos escritórios, no 
comércio, nos hospitais, no trânsito, na indústria e 
nas residências. 

Uma montadora deixou de produzir 320 carros, 
uma siderúrgica deixou de fabricar 220 mil quilos de 
arame, a Açominas reduziu a produção do dia em · 
um terço. Não dá para quantificar, pior, não dá nem 
para calcular todo o prejuízo experimentado petas 
seis estados atingidos por uma única falha isolada 
de um único operador do sistema 

O episódio dessa segunda-feira nos impõe 
uma reflexão mínima e uma constatação pelo me
nos inquietante se uma simples falha de operação 
escureceu seis estados, o que aconteceria com al
gum acidente inevitável e de alguma expressão? 
Mais ainda, até aqnde a vulnerabilidade do setor 
elétrico que, de ponta a ponta do País, se aproxi
ma do limite. de sua capacidade instalada, até 
onde esta vulnerabilidade não significa riscos não 
apenas energéticos, mas também estratégicos 
para o País? · 

Poucos se dão conta da fragilidade do sistema, 
até porque para a maioria a única avaliação do siste
ma elétrico está no interruptor de corrente. Quando 
a luz acende, o sistema é e está perfeito. Como as 
luzes ainda acendem de Norte a Sul, raros qÚestio
nam as verdadeiras usinas de problemas que geram 
para o setor elétrico mais dúvidas do que certezas, 
que transmitem mais questionamentos que respos
tas. 

As luzes ainda acendem no Brasil inteiro 
por conta da brutal recessão do início dessa dé
cada e por conta do encolhimento de toda a eco
nomia brasileira na chamada década perdida 
dos anos 70. 

Se o País houvesse mantido o percentual 
histórico de crescimento económico, já teríamos 
energia insuficiente para mover a economia. Quem 
pode desconhecer as projeções da própria Eletro
brás, que apontam um investimento mínimo de 6 bi
lhões de reais a cada ano? Quem pode então des
conhecer, que o colapso dessa semana pode, na 
verdade, ser uma prévia sombria dos dias que nos 
aguardam em futuro recente? 

Como então ficar passivo diante da desgraça 
antevista? Como permanecer omissamente passivo, 
passivamente cúmplice diante do que os estudos 
técnicos apontam como irremediável, no cenário 
atual de carências de investimentos, de necessidade 
de atração de novos capitais, de estímulo a parce
rias, de urgências de reorientação do modelo do sis
tema elétrico, de emergência na remontagem de 
nossa matriz energética? 

Até quando se pode sustentar a postura sim
plista de que o setor elétrico não tem problemas por
que há luz em nossa casa ou água aquecida em 
nossos banheiros? E a indústria, que clama a toda 
hora por mais energia para garantir a expansão que 
o próprio crescimento democrático exige? E a produ
ção, sero cujo aumeirto não teremos qualquer pers
pectiva de mais emprego, de mais renda e de mais 
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desenvolvimento? E o próprio País, que poderia ter 
na oferta de energia farta e barata um fator de com
petitividade nesse momento de globalização da eco
nomia? 

A própria natureza do sistema, interligado e 
centralizado absolutamente, quase exclusivamente 
dependente da hidroeletricidade, ajud~ a explicar 
o vexame dessa segunda-feira. Uma única inter
rupção, em um único ponto do sistema, provoca 
sobrecarga tal que todas as demais usinas interli
gadas vão desligando em cadeia, automat
icamente, inexoravelmente. Já mais de 90% da 
energia de nossas cidades provém de hidroelétti
cas. Basta uma estiagem prolongada, ao Norte ou 
ao Sul, para pôr em xeque o sistema inteiro, de 

· Su ao Norte. 
Doze usinas desligadas. Quarenta e duas 

linhas de transmissão interrompidas. Seis es
tados e o Distrito Federal às escuras por qua
tro horas. Milhões em prejuízo económico. E 
uma conclusão inapelável: ou nos debruçamos 
com coragem sobre as carências, sobre a fra
gilidade do setor &létrico ou condenaremos o 
País desse final de século não apenas ao ra
cionamento de energia nas cidades, mas so
bretudo ao racionamento do desenvolvimento. 
na indústria e em todos os setores da produ
ção, ou nos debruçamos, com ousadia e visão 
.de futuro, sobre os entraves institucionais que 
paralisam o setor elétrico, ou vámos estacio
nar toda a nossa economia nos patamares do 
final dos anos setenta, comprometendo o cres
cimento do País, mas-sobretudo inviabilizando 
a expansão do emprego, a democratização do . 
bem estar, mas sobretudo abortando a própria 
esperança de dias melhores. 

Uma só falha humana paralisou 6 estados e 
o Distrito Federal. A persistência de problemas 
institucionais e da fragilidade do setor elétrico 
podem imobilizar o Brasil. Com uma única e in
quietante diferenÇJ!!. .. o colapso decorrente da fa
lha humana durou quatro horas. As conseqüên
cias dos entraves institucionais que fragilizam o 
setor elétrico, podem nos imobilizar durante 
anos. Será um colapso que não durará 4 horas. 
Durará o futuro. 

O SR. PRESIDENTE {ValmirCampelo) -Sobre 
a mesa, oficio que será fido pelo Sr. 1° Secretário 
em exercicio, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte 

OF. N099/96-GSRT 

Brasília, 28 de março de 1996 

Senhor Presidente, 

Tendo em vista a nova proporcionalidade parti
dária, comunico a Vossa Excelência, na qualidade 
de Líder do Partido Social Liberal - PSL, a minha in
dicação para integrar como titular a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Respeitosamente,- Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa ofício que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte: 

OF. NO 10519~F/GSRFRE 

Brasília, 27 de março de 1996 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, dirijo-me a v. Exf. 
para. na condição de Líder do PPS. reafirmar a indi
cação do meu nome. como Titular. para compor a 
Comissão de Constitlição, Justiça e Cidadania -
CCJ. 

Sendo o que se apresenta para o momento. 
subscrevo-me. 

Atenciosamente. - Senador Roberto Freire., 

O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - A 
Presidência designa os Srs. Senadores Roberto 
Freire e Romeu Tuma para integrarem a Comissão 
de Constítuíção. Justiça e Cidadania, corno mem
bros Trtulares. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Ca~lo) - O Sr. 
Emandes Amorim enviou à Mesa requerimeniD cuja 
tramitação. de acordo com o disposiD no art. 235, in
ciso III, alínea •a•. item 4, do Regimento Interno, 
deve ter início na Hora do Expediente. 

A proposição será anunciada na próxima ses
são. 

Não há mais oradores inscriiDs. 

Nada mais havendo a tratar. está encerrada a 
sessão. 

{Levanta-se a sessão às 1Bh31 min.) 
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Ata da 32ª Sessão Não Deliberativa 
em 29 de março de 1996 

Março de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 5Ql!. Legislatura 
Presidência dos Srs. Jefferson Péres, Ramez Tebet, Valmir Campelo e João Rocha 

O SR. PRESIDENTE (Jeffersolj Péres) -Sob a O Sr. 1g Secretário em exercício, Senador-Na-
proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. bor Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

t: lido o seguinte: 

PARECER No 154, DE 1996 

"· 

, 'I' 

.· .. :,·. 

Das Comissões de ·Assuntos 
Econômicos; Relações Exteriores e 
Defesa Naciona~e de Fiscalização e 
Controle, sobre a MSF N° 284, de 
1995 (Mensagem n° 858, de 
11.08.95, na origem), do Senhor 
Presidente da República, solicitando 
ao Senado Federal, a adequação das 

. Resoluções n°s. 91, 93, 95, 96 e 97, 
. datadas de 27.12.94, às condições 
hoje vigente~, para · permitir a 
implementação do Sistema de 
Vigilância da Amazônia . (Projeto 
SIV AM), e Projeto de Resolução n° 
53, de 1995, que revoga as mesmas 
Resoluções acima nominadas, e dá 
outras providências. 

RELATOR: Senador SENADOR RAMEZ TEBET 
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RELATÓRIO SOBRE O 
SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA 
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· Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃÉS 

Relator 
Senador RAMEZ TEBET 

Relatores-Adjuntos 
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I - INTRODUÇÃO 

As Resoluções n~ 91, 93, 95, 96 e 97, todas de 1994, autorizar.un 
o Poder Executivo a contratar empréstimos externos, no valor total de USS 
1.771.527.038,50, para financiamento do Sistema de Vigilância da Amazônia
SIV AM. Desse montante, segundo_ infonnações constantes de parecer da 
Secretaria do Tesouro Nacional, USS 1.395.100.000,00 seriam destinados ao 
financiamento do Projeto S!V AM em si, enquanto a diferença, ou seja, US$ 
376.527.1J38,50, seriam relativos ao financiamento dos juros e daS comissões de 
risco das operações de crédito externo COfltratadas. 

As referidas Resoluções mencionaram. expressamente~ como 
empresas responsáveis pelo S!V AM, a ESCA - Engenharia de Sistemas de 
Controle e Automação S.A. - e a Raytheon Company, como a empresa 
integradora brasileira e a empresa forneCedora estrangeira, respectivamente. 

O surgimento de denúnciaS no sentido de que a ESCA estaria em 
situação irregular junto ao INSS le~ o Seniador Eduardo_ Suplicy e outros a 
propor, em 20 de abril de 1995, a revogação das Resoluções em tela, mediante a 
apresentação do Projeto de Resolução n' 53, de 1995. 

A confirJJWWão das denúncias le;vou o Presidente da República, em 
decisão tomada em _reunjão do Conselho de Defesa Nacional, realizada em 27 de 
maio de 1995, a afustar a ESCA do Projeto S!V AM. Posteriormente, em 21 de 
julho de 1995, a empresa ESCA S.A. teve sua falência decretada pela 2" Vara de 
Barueri - SP: . 

A saída da ESCA gerou a neceSSidade de adequação das referidas 
Resoluções à nova situação. Tal adequação foi óbjeto da Mensagem n° 284. de 
1995, eiMada pelo Chefe do POder Executivo ao Seriado Federal, e que solicitava 
a substituição da ESCA pela Comissão para a Coordenação do Projeto do 
sistema de Vigilância da Amazônia - CCSIVAM, órgão do Ministério. da 
Aeronáutica, criado por Decreto de 22 de nOvembro de 1993. 

A mencionada Mensagem fo"i tida em P1en'ário em 15 de agosto de 
1995 e:, nessa mesma. data, despachada à Comissão de Assunto Econômicos -
CAE - pará a· apresentação de parei:er, que ficou a cargo do Senador Gilbe!to 
Miranda, Pres;dente da CAE, tendo' em vista que o mesmo já havia atuado como 
Relator dos Projetos_d_e Resolução que se tranSformaram nas Resoluções nos 91, 
93, 95,96 e 97, todas de 1994. · 

Em novembro de 1995. antes da votação na CAE do parecer à 
Mensagem n' 284, de 1995, surgiram suspeitas de tráfico de influência na 
condução do Projeto SIV AM, tomadas públicas pela eclosão do caso da escuta 
telefõnica envolvendo o Embaixador Júlio Césal: G:>mes dos Santos, então Chefe 
do Cerimonial da Presidência da República, e o Sr. José Alfonso AS.sumpção~ 
dono da Líder Táxi Aéreo e representante .. do·s interesses da Raytheon no J;3rasil. 

No dia 21 de novembro de 1995, o Relat:or rui matéria leu seu 
Parecer na CAE, concluindo por- Projeto de Resolução que toma sem efeito as 
Resoluções do Senado Federal de n~. 91, 93, 95, 96, e 97, todas de 1994, e pela 
prejudicialidade da Projeto de Resolução n' 53, de 1995. Houve um pedido de 
vistas co1etivo, de-.todos os mem;bros da CAE, conce.dido pelo -Presidente dessa 
Comissão nos termos regimentais. --

Março de 1996 
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O "interesse sobre a matéria. despertado pelas suspeitas da 
ocorrência de irregularidades na condução do Projeto SIV AM, levou os líderes 
dos partidos a propor o estudo da matéria em Tetuliões conjuntas das comissões 
que têm competências regimentais pertinentes ao assunto, nos tennos do art. 113 
do Regimento Interno do Senado Federal. Tal fàto levou o Presidente desta Casa, 
Senador José Samey. com a anuência do Plenário, a retificar o despacho dado 
inicialmente à Mensagem na 284, de 1995, estendendo sua análise à Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional - CRE - e à ComiSsão de Fiscalização e 
Controle- CFC. 

As três comissões_reuniram~se conjun@nente por oito vezes para 
apreciar a matéria, sob a presidência do Senador Antônio Carlos Magalhães, nos 
termos do referido art. 113. Fui designado Relator--Geral e os Senadores Leomar 
Quintanilha e Geraldo Mello Relatores-Adjuntos. 

A primeira reunião conjunta- CAEICRE!CFC, com o objetivo de
"analisar os aspectos do Projeto SIV AM em seu inteirei teor" e não apenas a 
Mensagem n• 284, de 1995, foi realizada no dia 28 de novembro de 1995. Na 
abertura dos trabalhos, os Senhores Senadores foràm inforinados das finalidades 
da ComiSSãóO-e-dos preceitos regimentais que amparam seu funcionamento. A 
seguir. a reimião tomou-se Secret<t?. de modo a que fosse ouvida a fita com as 
gravações da escuta telefõnica que deflagrou todo o processo. 

No ·dia seguinte, 29 de novembro de. 1995, as Comissões 
reuniram-se pela segunda vez para ouvir os depoimentos do Embaixador Júlio 
Cêsar Gõmes do_s_SantQ~. do Sr, José Affonso As_slimpção e do Sr. Mário José 

dos SantosJ delegado da Polícia_Federal responsáv:t pelo setor de __ operaÇ~ _ 
_ especiaiS, que realizou a escuta teletõnica. 

A terceira reunião ·corijimta das ComiSsões realizou-se no dia 5 de 
dezembro de 19"95, tendo tomado os depoimentos do Almirante Mário César 
Flores, ex;.Secretário de Assuntos Estratégicos, e do Major-Rrigatfeiro-do-Ar 
Marco Antonio Oliveira, Presidente da CCSIV AM. 

. 9 Professor Rogério Cezar de Cerqueira Leite, da Univer.,idade 
Estadual de Campinas .., UNICAMP e da Sociedade Brasile.ira para o Progresso 
da-Ciênclá- SSPC, e o Tenente-Brigadeiro-do-Ar Sérgio x.Mer.Ferolla, Chefe 

.. do Estado-Maior da Aeronáutica, foram depoentes da quarta reunião conjunta das 
.Corri~ que OC01T"ü no dia 6 de dezembro de. 1995 

As Comissões voltaram a reunir-se -no dia 12 de dezembro de 
1995 para ouvir o depoimento do Ministro da Aeronáutica, Tenente·Brigadeiro

' do,J\.r Lélio Viana Lôho, acerca do Projete> SIV AM. 

. . No dia 14 de dezembro de 199$, 31õ Comissões reuniram:se com a 
finalidade de receber do Professor S~rgio Henrique Ferreira. ·Presidente da·SBPC, 
relatório contendo analise do contrato n• 001/95 CCSIVAM!Raytheon, baseado 
na proposta comercial BR 22665, de 5 de fevereiro de 1994, relatório esse que 
foi lido pe:lo menCion::.do professor. 

·:' 

. . . A ~ma reunião das Comissões ocorreu no dia 1 O de janeiro de 
1996 e .. t.Ve por finãlidade deliberar sobre seu cronogrl!lllll de atividades no 

. periodq·de convocação extraordinária do Congresso NacioaaL Por proposta da 
Presidência, o Plenário decidiu que os trabalhos seriamr·concluido·s no dia 

. 07.02.96.-

00629 



00630 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

A reunião do dia I 6 de janeiro de !996 deveiia ser a última 
reunião da Comissão para a oitiva de depoimentos, tendo sido chamados o Sr. 
Hector Luis Saint-Pi"'J". o Sr. Aldo Vieira da Rosa e o Tenente-Brigadeiro-do
Ar Ivan Frota, ex..Comandante~Geral do Ar, hoje na reserva remunerada. Os dois 
primeiros convidados encaminharain correspondências justificando seu não
comparecimento, enquanto o Tenente-Brigadeiro. embora presente à reunião, 
teve seu depoimento cancelado pelo Presidente da Comissão, erD vista do não-
esclarecimento de entrevista concedida_ à imprensa e na qual ele emitiU opiniões 
consideradas ofensivas ao Senado Federal. 

O presente RelatóriO aborda todos os pontos importantes para o 
perfeito cOnhecimento do Projeto SIV AM desde sua concepção. Para tant~ fo~cr '< 
analisados todos os depoimentos e documentos apresehtados à Comissão ou_ por 
ela solicitados. A partir de tal análise, discutiram-se as críticas ao Projeto- e 
chegou-se às conclusões e às recomendações apresentadas. 

O Anexo I contém a lista dos Senadores ü~tegrantes da Comissão 
Conjtmta. 

Os documentos analisados estão disponíVeis aos Senhores 
Senadores na Seeretaria da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
e uma lista contendo seus títulos e autores encontra-se no Anexo II deste 
Relatório. Da mesma forma, encontra-se listada no Anexo m a docwnentação 
referente ãs Mensagens e Resoluções do Senado Federal sobre o Projeto 
SIVAM. 

Finalmente, o Relatório conclui por ~ Projeto de Rt!solução 
propondo a adequação do Projeto SIV AM. 

Z- APRESENTACÃO E A VALIACÃO DAS PRINCIPAIS CRÍTICAS E 
DA DEFESA DO PROJETO SIV AM 

1.1- AS SUSPEITAS DE IRREGULARIDADES 

2.1.1- Os lndfcios de Tráfico de Influência Detectados em Escuta Telefônica 

· A escnta telefõnica. realizada pela Policia Federal. d3s conversas 
do Embai>cador Júlio César . e sua divulgação pela imprensa deu cansa à 
constituição da Comissão ConJunta que· ora analisa o Projeto SIV AM em seu 
inteiro teor. -

Em depoimento prestado a essa Comissão. o Delegado da Polícia 
Federal, Sr. Mário José de Oliveira Santos. responsável pelo "grampo" ao 
telefOne da residência do Embaixador Júlio César. justificou a escuta teletõnica 
como sendo tnn procedimento usual para investigar suspeitos de tráfico de drogas 
entmpeccntes. 

Sua decisão foi motivada, em suas palavras. P.,r várias e 
insistentes denúncias anônimas, recebidas poi teiefone, durante os meses de julho 
e agosto de 1995. dando informações sobre Júlio César, vulgo, J.C. Não soube, 
no entanto. precisar quantos telefonemas recebera e nem· sé a voz era a mesma 
em todos eles. O Diretor do Departamento da Policia Federal. Dr. Vicente 
Cheloai, em resposta a questões fonnuladas pelo Ministro da Justiça. afinnou 
terem sido em número de cinco os telefonemas. 
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Alegou ainda o referido Delegado que naquela ocasião estava 
atuando em uma operação policial de grande env'ergadu~ que investigava tráfico 
de drogas com conexões internacionais. 

Provídenciou, então, em 28 de agosto de 1995, junto ao Juiz da 2• 
Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais do Distrito Federal, Dr. Irineu de 
Oliveira Filho, autorização para realizar a referida escuta. fimdamentando seU 
pedido em oficio encáminhado âquela autoridade. que concedeu no dia seguinte o 
Alvará de Escuta para manter sob controle os tennin::-ic: t~le:fõnicos do Sr. Júlio 
César por um prazo de 30 (dias). 

De acordo com aS declarações do Delegado nesta Comissão -
Conjunta, a escuta- telefõnica foi executada apenas no telefone da residência qP. 

Embaixador Júlio César localizada no Lago Sul de Bras!lia, deixando de ser feita 
em seu telefone celular devido a limitações técnicas, embora o pedido que ele 
dirigiu ao Juiz competente incluísse também a escuta deste. . 

Embora o periodode escuta tenha sido do dia 30 de agosto a 27 
de setembro de 1995, as gravações que foram conhecidas pela imprensa, pelas 
autoridades e por nós membros desta Comissão Conjmtta cobrem um Período de 
22 (vinte e dois) dias, do dia 1• ao dia 22 de setembro desse ano, resultaudo no 
apanhado de 13 (treze) diálogos, protagonizados pelo Embaixador, que foram 
passados para uma fita denominada matriz, sendo os demais diálogos que 
envolviam conversas dos empregados da residência e que não tinham intereSse 
para a investigação, conforme declarou o Delegadp, ~apagados" das fitas de 
gravação originai~ de modo a reaproveitá-las em outros trabalhos. 

Nós, os membros desta Comissão Conjunta, ouvimos a integra 
dessa fita matriz e pudemos constatar que todos os diálogos tinham princípio ·e 
fim, exceto o diáLogo número 09 (nove), cuja gravação foi iniciada após o 
princípio da conversa. Este fato, nas explicações do Delegado, deve ser atribuído 
a problemas de transcrição ~ fita original para a matriz. · 

Indagado pelos Senhores membros da Comissão ConjUQ!a se 
sabia quem era o suspeito que seria submetido à investigação, o. Sr Delegado 
afinnou que somente após o décimo segundo dia de escuta é que veio a saber que 
a pessoa que estava sendo monitorada era um Embaixador ligado à ·Presidência 
da República, embora tenha afinnado que, na metade da semana. -sc;guinte ao 
inicio da operação de escu~ que ocOJTeu no final de semana. anterior, já 
houvessem sido realizadas às primeiraS degravações pelo agente executor. Este 
era o mesmo que tinha a tarefa de trocar diariamente a fita gravada por fita limpa 
no posto telefõnico da TELEBRASÍLIA, tendo, ainda, a inc:urnbência de passar o 
resumo das fitas para o Delegado. . , ..... 

. ; t ..... ; . ,· •. 
O Sr. Delegado afínnou que, nas primeirru;-'i""'auas da ,operação 

de escuta, ao perceber que não se tratava de caso relacionado com 0 tráfico de 
entorpece_ntes, procurou o Juiz que lhe concedera a autorização- de escuta para 
levar esse fato ao seu conhecimento. Todavia, somente por yulta do vigésimo dia 
da operação é que foi possível levar -lhe essa comunicação. por intennédio de mn 
agente que procurou aquele Magistrado para mostrar-lhe a fita com as respectivas 
transcrições. ·.:;-7·. .,. • 

., 
Mediante oficio· de 21 de setembro de 199<mas que !;IJIDente foi 

postado no Correio em 27 de setembro de 1995, chegande,,~o conhecimento do 
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Delegado dois dias depois, o Juiz da 28 Vara de Entorpecentes do Distrito 
Federal determinou a suspensão da escuta tele:fõnica 

Antes disso? porém, ao concluir que se tratava de um caso de 
tráfico de influência, o Sr. DelegadO prosseguiu na investigação sob esse novo 
prism~ procurando obter elementos de prova para caracterizar o ilícito penal. 
Isso foi feito determinando que wn agente fosse ao aeroporto de Brasília para 
tentar fotografai o Sr. Embaixador Júlio César, que se sabia, pela escuta 
telefõnica, estar embarcando com destino aos Estados Unidos em avião da .Líder 
Táxi Aéreo no~ dia 22 de setembro de 1995. 

Em seu depoimento. o Sr. Delegado confirmou que, durante esse 
periodo, nenhwn superior hierárquiCo seu tomou conhecimento dos fatos relativos 
a essa escuta telefõnica e que aguardou o retomo, em meados de outubro, do 
Diretor-Geral d3.--POlicia Federal em viagem ao exterior para entregar-lhe a fita 
que continha as conversas do Embaixador. 

O Sr. Delegado deixou algumas inclagaÇões ~ sem resposta, a 
principal deláS dizendo respeito ao vazameilto do conteúdo da fita para a 
imprensa e para o então Diretor do INCRA, Sr. Francisco Grazziano. Não 
respondeu se havia entregue cópia da fita gravada a outra pessoa antes de fazê-lo 
ao Diretor-Geral da Policia Federal, Dr. Chelotti, alegando ser isso objeto de uma 
sindicância interna na Policia Federal. Causoo·me perplexidade a grande 
resistência do Sr. DelegadO, na defesa de interesses corporativos. ao não revelar 
os nomes de seus companheiros envolvidos no episódio da escuta telefõnica. 

As infonnações da imprensa dão conta de que foram aplicadas 
penas de suspensão do serviço por 30 (trinta) dias ao Delegado Mário dos Santos 
e aos agentes Paulo Chelotti e CláUdio Mendes. Essa decisão reforça o meu 
argumento de que a Polícia Federal foi desviada de suas atividades de rotina para 
atender uma demanda cujos objetivo_s_ _eram municiar contendores numa disputa 
por espaço de influência junto ao Presidente da República. Em suma, pura intriga 
palaciana 

A sindicância interna,. à qual não tive acesso mas de que tomei 
conhecimento pela imprensa,. conclui que o agente Cláudio Mendes executou a 
operação de escuta e passou as irúonnações ao agente Paulo Chelotti. Este. por 
sua vez. levou a fita graVada ao então Presidente do fNCRA, a quem assessorava 
naquela Ocasião. Portanto~ o material de gravação percorreu uin caminho 
inteiramente desvinculado do que seria usual em Uma investigação policial. 

O depoimento do Delegado nesta ComissãO deixou seus membros 
com certas dúvidas e algumas certezas. As notas taquigráficas registram 
impressões e opilúões dos Senhores Senadores que julgei elucidativas para 
fonnar minha convicção sobre alguns aspectos relativos à escuta telefônica_ que, 
embora não digam respeito · à esSência do Projeto SIV .MI, permitem·me 
estabelecer conclusões sobre o trabalho da Polícia Federal neste episódio. 

Hã fortes iridícios que apontam ter sido a operação de escuta 
telefõnica realizada com a finalidade precipua de flagrar o Embaixador Júlio 
César, esta é a opinião, por exemplo, da ilustre Senadora Marluce Pinto, durante 
a perquiriçilo do Delegado, Sr. Mário José de Oliveira Santos: 

" ... isso foi uma coisa bastante encomendada para atingir o 
Embaixador. Esta é a conclusdo a que chego. " 
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Há dúvidas também se o Delegado sabia desde o início quem era 
o investigado. Ao meu ver, é estranho que não tenha havido uma curiosidade 
natural de sua parte para saber de quem se tratava, pois havia uma possibilidade 
de que o investigíldo, morador da ciilade em área residencial nobre desta Capital, 
viesse a ser uma pessoa importante. Também não é crível que, estando em 
andamento uma grande operação policial, de nível imemacional, como alinnou o 
Delegado em seu depoimento, tenha espetado até o décimo segundo dia Para 
receber os primeiro~ dados do material gravado e constatar que não se tratava de 
.asstDlto relacionado ao narcotráfico. Além disso. a autorização judicial, para 
proceder a escuta, estabelecia a seguinte obrigação daquela Divisão de Repressão 
a Entorpecentes do Departamento da Polícia Federal: "(. .. ) devendo essa 
Especiahzada. manter este Jul::o informado sobre o resultado da investigaçbo, 
exibindo, semanalmente, as fitas gravadas e bem assim a sua decodificaçi1o ". 

Nesses casos, não é recomendável que se tenha um. conhecimento 
antecipado, mesmo que superficial, do conteúdo das gravações para frustrar uma 
eventual fuga do suspeito ou conseguir tun flagrante delituoso? Como pode o 
Delegado, morador desta cidade há bastante tempo, considerar.se tão 
desinfonnado quanto aos fatos e às personagens da política e administração 
pública nacionais que estavam citadas ou envolvidas no episódio da escuta 
telefônica e, em wri mõriiento seguinte, pasSar a entender que" havia t::ráfico de 
influência, para poder prosseguir na investigaçãO~ ocupando um agente nessa 
trabalhosa tarefa, que demanda muito tempo de transcrição de gravação de voz 
para texto escrito, desviando recursos humanos e materiais daquela grande 
operação policial de nível internacional a que se referira e que era de grande 
interesse para sua carreira profissional e para seu setor de setViços na Polfcia 
Federal? 

Sobre essa dúvida,. comentaram e indagaram os . enúnentes 
Senadores Geraldo Mello, Pedro Simon, Eduardo Suplicy e~ Cabral: 

"··- ninguém vai traficar influência sendo tiver influência. 
Se não for 'llfna pessoa influente, que" tráfico de influência poderia fazer? 
Quer- dizer, no momento em que mudaram a qualidade da investigaçilo, 

_provavelmente, já sabiam que se tratava de uma pessoa importante no 
Pais. " (Senador Geraldo Melo); 

"O que achamos estranho é que V. S'.. viu e entendeu. em 
determinado momento, que se tratava de um embaixador. que n4o se 
tratava de tóxico, que se tratava de tráfico de influência e que envolvia a 
figura do Presidente da República. Eu gostaria· de saber qual foi a razllo 
que levou a V. sa,.-o ficar com esSe assunto tanto tempo sem eXpressar. sem 
ertemar ou para o chefe ou para alguma pessoa que t!_stivesse acima? É 
porque V. S~ não tem confiança nessa pe.~voa. " (Senador Pedro Simon); 

"Agora. eu pergunto se constitui procedimento usual 
atravessar as diversas etapas de investigação. como levantamento do local 
de moradia, de trabalho, das pessoas com as quais a pessoa investigada 
mantém relações e outras informações,· se a tudo isso ndo deve 
acompanhar a escuta telefônica? Porque umà coisa é a precariedade de 
instrumentos mais sofisticados. Mas e os outros procedimentos normais de 
investigação foram utilü:ados pela Polícia Federal? Quer dizer. porque 
seguiuMse a pessoa na hora em qu~ foi viajar para o exterior. E para o 
focal da trabalho?"- (Senador Eduardo Suplicy); 

!'PareceMme que S. S'. sabe mais do que diz. Mas. algo 
ma1s forte, o está represando. ~. .. Veja bem. Sr. Presidente. quando ele 
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formou convenci;,e;,,o, levou ao seu superior imediato. Este é, mais ou 
menos, o fato. O superior linediato estava viqjando, . que era o Delegado 
Superintendente Chelotti, tal qual foi dito aqui Ele aguardou a voltà do 
Superintendente Chelotti~ quando, jJeli:J 7ógica, deveria levar ao 
Superintendente em exercício. Não o fez. ... alguém que o Delegado Mário 
José está poupando. Porque não é crível, não é lógico que niJo se tome 
uma fotografia, por mais b;.ronho que fosse esse agente, na porta. na safda 
de qualquer lugar. Sr. Presidente. " - (Senador Bernardo Cabral). 

Houve, também. divulgação pela imprensa de declarações 
atribuidas ao Juiz da?' Vara de Entorpecentes, que concedeu o alvará da escuta,. 
afinnando que foi enganado pelo Delegado para conceder a referida autorização .. 
Efetivamente, ficou constatado que o compromisso de. levar semanalmeq~e as\ 9. 1•!-t 

gravações para que aquele Juiz tomasse conhecimento não foi obedecido e a 
justificativa de não ter conseguido fular com o Juiz por mais de 20 (vinte) dias é 
bastante canhestra. 

. . .. ~ gravações das conversas telefõnicas protagonizadas pelo 
Embaixador Júho César e que chegaram ao meu conhecimento registram 13 
(treze) ligações que foram gravadas e assim numeradás: 

• - 01, em 1'/9/95, de Passo Fundo - RS, com o 
Senbor Gelson Badejo, pedindo uma apresentação ao liquidante da 
LBA; 

- 02, em 219/95, de Belo Horizonte - MG, com o Sr. 
José A.(fonso, na qnal este expressa sua preocupação com o relator 
Gilberto Miranda, relator do Projeto SIV AM. por estar travando o 

. ll!lllamento. da matéria; . .. 

. - 03, em 4/9195, de Belém - P A, com um Senbor, de 
nome Pedro, que, nas palaV!liS .49 Embaixador, ajudou na eleição do 
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso e havia perdido 

,o;eu emllrego com a posse .do. now Governador do Estado do ~ 

- 04, em . si9~s. de Belo Horizont~ -·. · MG, 
. . · -novamente com o Sr. JoséAffonso, na qual combinam a viagem aos 
.. , -~os U:nidos; 

. . . - OS, em 519/95, do Rio de Janeiro - RJ, com mna 
'repórter, SObre sua passivefnomeaçlio para uma Embaixada; .. ' . ,• --

-- 06, em 8/9195, de Bruxelas - Bélgica, com o 
Embaixador Frederico Araújo, trataiido da visita do Presidente da 
República à Bélgica; 

' ·~ ~ .. 
, . ~' -07, em 11/9/95, do Rio d.; Janeiro- RJ, com o Sr. 
José Mámício~ comen~do negócios no México que poderiam 

·. ·. · int~ ~ empreiteira Andrade Gutierrez; 

' '-~. - 08, em 11/9/95, do Rio de Jimeiro - RJ, com a 
• jornalista' \'omona Politis, conversas genéricas, principalmente sobre 
· o serviço ~plomálico; · · · -
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· ·- 09, em 12/9/95, a terceira mantida com o 
empresário José Affonso, ínTCiada com diálogo em andamento, na 
qual o Embaixador promete procurnr o Presidente da República e o 
Secretário da SAE, Roualdo Sardemberg, para que estes demovam o 
Senador Gilberto Miranda de sua posição contrária ao Projeto 
S!VAM; 

. - 10, em 12/9/95, com uma pessoa chamada Regina, 
provavelmente jornalista, comentando sua designação como 
Embaixador do Brasil no Méxicc; 

- 11, 12 e ·13, em 22/9/95, com sua namorada, 
Flávia, tratando dos preparativos da viagem aos Estados Unidos que 
aconteceria naquele dia. 

Constatei qUe as conversas de D0 S. 02, 04 e 09, com O Sr. José 
Affonso Assumpção, proprietário da Líder Táxi Aéreo e representante da 
Raytheon no Brasil, foram as que mais despertaram o interesse desta ComiSsão 
Conjunta por terem relação com o Projeto SIV AM; juntamente com a conversa n° 
07, com o Sr. José Mauricio Bicalho Dias, ccnstituem elementos de investigação 
sobre a possível prática de ilicito penal pelo Embaixador Júlio César; as 
conversas "de n°s. 11, 12 e 13, com sua namorada Flávia, apenas confinnam a 
viagem, fato sobre o qual nunca houve contestação quanto a sua realização; as 
demais, de n•s. 01, 03, 05, 06, 08 e 10, são conversas que. ou decorrem da 
atividade do Embaixador, com jornalistas e colega do Itamarati, ou com 
conhecidos que pedem apoio do Embaixador para contactar autoridades da 
A,:ministração Pública para resolverem seus problemas particulares. 

Em seu depoimento o Embaixador duvida da autenticidade da fita 
gravada~ mas em nenhum momento de sua inquiriç~o nega que é a sua voz que 
está ali registrada, afinnando, todavia, que houve um trabalho de edição da fita 
que omitiu trechos de conversas e que suspeita de que tenha havido alterações 
contextuais pará prejudicá-lo .. Alegou~ quanto a isso, que o tempo decorrido-entre 
o final da escuta detenninado pelo Juiz; oficialmente 27 de setembro de 1995, e o 
recebimento pelo Presidente da ·República do texto com- a memória das 
transcrições das gravações; em I O de novembro, mais de um mês, portanto, pode 
ter propiciado a manipulação do.material gravado. O mesmo sugere o Sr. José 
Alfonso Assumpção em seu depoimento. 

A suspeita mais grave do Sr. Embaixador é a de que as conversas 
com o Sr. José Mauricio Bicillho Dias,. Diretor da Andrade Gutietrez. e com o 
Ministro Frederico César de Araújo podem ter sido gravadas do telefone ~ sua 

sala de trabalho no Palácio do Planalto. A Policia Federal, no entanto, refuta com 
veemência tal suposição. Não tenho elementos para comprovar quem está 
dizendo a verdade. 

Ao aDalisar os depoimentos do Sr. Embaixador e do Sr. 
Assumpção sobre as gravações feitas pela Policia Federal, tenho como objetivo, 
nesta Comissão Conjunta, averigu3r se houve "tráfico de influência de 
fimcionário públicon (si c), para beneficiar pessoas ou empresas envolvidas com o 
Projeto SIV AM, e se houve alguma imervenção do Embaixador, Sr. Júlio César, 
para beneficiai a Raytheon junto ao Governo brasileiro- em troca de vantagens 
pessoais, ou tenha· adotado atitudes morais ou- adplinistrativas contrárias ao .. 
interesse público, além de verificar se a ação do Embaixador influiu nos fatos e 
atos administrativos e legislativos relativos ao SIV AM. 
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As acusações feitas ao Embaixador são no sentido de que ele 
usava do privilegiado cargo público que ocupava, Chefe de Cerimonial do 
Palácio do Planalto~ para. influenciar autoridades na tomada de decisões 
fuvoráveis à Raytheon. São suspeitas fundadas na gravação dos diálogos 
mantidos com 1JI'Ifa certa freqüência -pelo Embaixador com o Sr. Assmnpção, 
representante da Raytheon no Brasil, em que fica nítida a existência de um 
relacipnamento muito próX.ímo entre eleCi.. inclusive com o recebimento de 
presentes pelo Embaix.ador, como foi o caso da viagem aos Estados Unidos ·em 
avião particular do empresário, e pela explicitação dos interesses do Sr. 
A.Ssumpção, acertando com o Embaixador Júlio César abordagens de autoridades 
sobre o Projeto SIV AM. Há. nos diálogos gravados, a promessa do Embaixador 
àquele empresário de que iria falar com o Presidente da República e com o 
Secretário da Secretária de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 
Embaixador Ronaldo Sardemberg, para que interviessem junto ao Senador 
Gilberto Mirand~ Presidente da Comissão ·de Assuntos Econ_ômicos desta Casa e 
Relator dos cinco Projetes de Resolução que autorizaram a União a contratar 
operação de financiamento. externo para o Projeto SIV AM, tendo em vista a 
necessidade de alterar essas Resoluções, devido aos problemas com a ESCA,. e 
sua atitude de obstacularizar a tramitação da Mensagem Presidencial~ que solicita 
modificação daquelas Resoluções. com vistas a assinar os· contratos financeiros e 
comerc_i~s relativo_s ao Projeto srv:~-. 

. Não tenho~ contudo, nenhuma confirmação de que o Embaixador 
tenha procurado aquelas autoridades para tratar desse assunto. Ele afinnou que 
jamais tratou ·com o Presidente da República ou com o Presidente do Senado 
qualquer assunto relativo à Raytheon ou procurado o- Sr Sardemberg com esse 
intuito, por não ser esta matéria de sua alçada. Ele nega que tenha feito quãlquer 
ação nesse sentido e ninguém, até este momento, contestoU-o quanto a esse 
aspecto. 

Os diálogos· telefôn'icos que cOnheço entre .o Embaixador .e o Sr 
· · Assumpção são ricos em insfuila.Çõe$ desairosas com relação ao. Senador Gilberto 

Miranda As mais fortes são a .pergunta do Embaixador ao. Sr.· AssumRÇão -
"Você' perguntou quanto é·que ele queria?"; e a do Sr Assumpção comentando 
para. O• Embaixador - .. Por.que já nao- tem mais queM' dê ·a grana para eles, 
entendeu?" e~ ainda,.- "Tá preocupado com o SIVAM (referindo--se ao.então 
Ministro da Aeronáutica Mário Gandra, que estivera hospedado em sua casa). O 
Gilberto Miranda tá com O prato na mQo deli}~· Pegou· para ele mesmo ser o 
relator e tá com ·o negócio parado. E ele_ (Ministro Oandrn.)jáfa/ou com-ele. O 
Sarderi;bergjájâlou com ele, tal. Tamo achando que.precL<a.de. ~ma pref!Sa do 
Presidente." 

Em seu d~ünent~, o Eniliaixad~~ argun;entou que sua pergunta 
era meramente interlocutória e que "niJo- tinha nenhuma intençiJo em sugerir a 
José Afonso de pagar, oferecer o que quer que fo.çse ao Senador ,Gilberto 
Miranda". E quanto ao seu assentimento, respondendo: "Claro. Claro!", quando 
José Afonso comentou que· . "já tiao tem maiS quem dê. a. gnma. para eles, 
entendeu?", ele ~Iica q~ a~ não é ~ concoidãncia-com o que ele 
diz,. mas, sim, que.entendeu a voz pelo telefone, que não estava ~urdo. Já o Sr. 
José Afonso explica essa sua frase, assün: "(. .. ) quando eu digo que niJo tem 
mais é porque eu sei, embora· sempre tenha (rabalhado as.tim, mas que no 

_ Brasil, depois do ..Presidente Collor, a coisa mudou. Então, o que eu quis dizer 
foi: olha. hoje ní)p tem mais__ quem faça i.uq. nao ·tem mais. quem_ .t;fê dinheiro, 
não tem mais que.l!l faça corrupção. O que foi dito foi nesse sent;do ·~. -
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A questão central da· escuta telefônica para mim e a possibilida& 
de caracterização de vínculos, no mínimo inconvenientes para a administração 
pública, entre wna alta autoridade; funcionalmente próxima ao Presidente da 
República, e empresários com interesses contratuais com o Poder Público e, 
inobstante ser essa gravaÇão destituída de valor juridico, confo!llle declarações 
do Sr. Procurador~eral da Republica, deve ser ·considerada por nós desta 
Comissão Conjunta, como já afirmei anterionnente, cOm a finalidade de verificar 
a existência da ,Prática de atas delituosos_ por funcionários J)Ubticos e, 
prinCipalmente, seus reflexos no Projeto SIV AM. 

Em que pese às explicações do Embaixador sobre o sentido de 
suas palavras em suas conversas gravadas pela Polícia Federal, não vejo como 
afastar a forte im!)ressão de que o interesse público estava, naquela oportunidad~ 
subsumindo-se a interesses privaC:1s. Para ficar apenas no âmbito administratiVo. 

tenho o sentimento de que houve a violação do dever funcional do referido 
servidor público ao não observar as proibições legais contidas na Lei 8.112190, 
mormente em seu art. 117, inciso IX, da supramencionada, que estabelece, 
verbis; 

"Art. 117. Ao servidor é proibido: 
.................. : ................... ~·················----:·~------: .... , __ 
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal 

ou de outrem, em detrimento da dignidade da fimçiio 
pública;" 

Conforme o art. 132, inciso Xlli, da Stlpracitaaa· lei, a pena 
prevista para quem viola esse dispositivo é.a de demissão. ' 

. Embora efetivamente não tenha conhecimento . de que o 
Embaixador haja procurado as autoridades que prometera ao Sr. José Alfonso 
para interceder em-beneficio de seus negócios relativos ao Projeto SN AM, o futo 
de ter aceitado viajar no jatinho do-empresário em viagem aos Estados Unidos, 
mesmo de carona como insistiu em ressaltar, contraria dispositivo legal em vigor . 

. NesSe. casos, é de se i>fever que o "fayor do atuigo" teria que ser ~buldo em 
algmn momento e; prov.rvehnente; · às· custas da moralidade pública e do 
contribuinte ... 

. O ilustre Senador José Eduardo Outra, em opinião-cmitida dur.mte 
· o depoimento ·do Sr. EmbaiXador, entende que houve· crime de. improbidade 

administrativa; conforme preceitua o art 9", inciso I, da Lei n• 8.429, de 2 de 
junho de 1992, que "Dispõe sobre as sanções aplicáveis aÓSJ;Igentes·púb/icos 
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função na administraçilo .públictT direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providôncias ". Diz o citado <lispositiVo que: ·-

~·Ar: .9'~ · Con§tthti' ato de iqtpr.Ôhidade administrativa 
imtJOttando enriouecimento ilícitO auferir quO!auer tino ·de vantagem 
patrimMial indevida ·em razao- do exercício de cargo mandato, junção, 
emprego ou atividade nas entidades mencionadas,no art. ] 0 desta lei, e 
notadamente: · .. 

I· receber. para si ou eara outrem dinheiro, bem móvel ou 
im6ve~. ou qualquer outra vantagem econômica, direta au indireta. a titulo 
rk. comissdo, percentagem. gratificaçllo · ou presente de auem tenha 
interesse. direto ou indireto que possa ser atingido. nu amparado oor acdo 
ou omi.\·:r;Oo decorrente da ... atribuicõe.'õ do agente público.·· (grifamos). 
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Todavia, tenho dúvidas quanto a exatidão dessa tipificação penal. 
Entendo que a caracterização d3 improbidade admin~strativa só ocorre quando 
houver uma clara vinculação do recebimento da vantagem econômicã, a titulo de 
presente, com as atribuições do agente público. Tenho dúvidas se o cargo do 
Embaixador Júlio César, Chefe de Cerimonial do Palácio do Planalto, possa ser 
relacionado administrativamente com o Projeto SIV AM. Minha observação não 
tem a intenção de excluir o ilícito do_ fimcionário·--em quêSfão; Pelo cOntrário? ela 
visa a dar consistência jurídica â punição do infrator. Cabe, no entanto, ao Poder 
Executivo, r.1ediante a instauração de inquérito admiOistratiVO, apurar a 
culpabilidade do Embaixador e aplicar a puniÇão adequada, sem prejuízos çla 
competente açi!o penal, se for o caso, a ser promovida pelo Ministério Público da 
União. Tenho infoiTDaÇões de que o referido inquérito condulu pela existência de 
indícios da prática de delitos fimcionaís e que os trabalhos de investigação 
prosseguem no âmbito da administraÇão. Inobstante essas considerações, não me 
furtarei de solicitar ã Procuradoria-Geral da República que tome as providências 
cabiveis ao C3S07 no sentido de procurar ptmir exemplannente os infratores da lei,. 
de modo a desestimnlar que ações da natureza das que aqui estamos a comentar 
continuem a ser praticadas por servidores públicos que usam dessa sua condição 
para obter vantagens indevidas: 

Gostaria ainda de tecer alguns comentários sobre esse aspecto do 
problema, apenas para ressaltar que, quando os responsáveis pelo "grampo 
tclcfõnico'• alegam que decidiram mudar O objeto da investigação de tráfico de 
entorpecentes para tráfico de influência. demonstraram pàucã preocupação em 
realmente apurar o delito, pois não procuraram encaminhar o caso a unidades 
especializadas da Polícia Federal nem mostraram interesse ou conhecimentos 
técnicos-jurídicos sobre os crimes contra a AdministraçãO Pública. É fâcil 

. verificar a errônea tipificação penal atribuída ao delito praticado pelo 
·Embaixador, pois o crime previsto no art. 322 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de 

· dezembro de 1940 - Cúdigo Penal, "exploração de presti!Íio", passou a 
-denominar-se «tráfico de influêhcian cOm. a nova redação dada pela Lei n° 9.127, 
·de 16 de noveml;!ro de 1995. No entanto; esse tipo de crime estâ capitulado como 
send<> aquel .. que é praticado pelo paítieular contra a Administração Pública, não 
se aplicando; portanto; ao delito imputado ao Sr. Embaixador Júlio César, que é 
funcionário público, não podendo,· assim.· ser' agente de tal crime~ O citado 

·dispositivo, contido no Capítulo Ir dó TitUlo XI do· Cúdigo Penal, que trata doo 
."Dos Crimes Praticados oor Particular _contra a Administrado PúbliCa'~. assim· 
dispõe. verbis: · · 

~·Tráfic? de infl'!ência 

An. 322. Solicitar. exigi~. cobrar ou obter. para si ou para 
outrem, vmitagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em aio 
prgticado oor fUncionário oúh/ico no exercício da ti·ncão. 

-·. --Pena- RecluslJo, de doi!f. a cinco anos~ e niuJta. 
--PartiW,afo único. A pena é' aumentada da metade. se o 

agente:. alega ou insinua que a- vai,ztagf!.m :~ . iain,bém __ destinada ao 
funcionário." (grifamos). 

. . Tal fato reforça minhas suspeitas de que a investigação policial 
· em nenhum momento objetivou uma apuração criteriosa dos delitos apontados. 

· · ' Todo que envolve a escuta telelõnica parece indicar ter sido um desfecho de um 
· Sórdido "jogo de intrigas" entre altos fimcior.ãrios. do Executivo, que saill do 
controle de Seus autores, tomando dimensões innsitadas. 
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As conversas teletõnicas confinnam· que . o Embaixador 
efetjvamente realizou viagem aos Estados UnidÕs _em companhia de sua 
namorada no jatinho do empresário Sr. Josê Affonso~ e isso ele não negou em seu 
depoimento nesta Casa. Estiveram jtmtos naquele País patticipando de encontro 
social promovido pela Raytheon e isso para mim é indicio suficiente- para 
estabelecer que a relação entre o Embaixador e o empresário representante 
daquela empresa vai ·além de uma simples amizade pessoal. É difícil imaginar o 
Sr. Jose Affonso colocando seu avião à disposição do Embaixador se este não 
fosse um alto assesSor da Presidência da República com contatos freqüentes com 
o Presidente desde a campanha presidencial. 

Não se pode perder de vista, contudo, que o import~t~ para nós é 
verificar Se ci- relacionamento do Sr. José Affonso com o Embab>ador trouxe 
algumà conseqüênCia para--o Projeto SIVAM. Não consegui ~i!JT _isS() _a 
qualquer fato afinenfe ao SIV AM, desde a escolha da Raytheon até. a aprovação 
das Resoluções do Senado que autorizaram a União a contratar. empréstimo 
externo. Até mesmo a Mensagem do _Presidente da República n° 284 .. 4e 1995 (n° 
858, de I 995, na origein), que solicita ao Senado Federal a alteração) daquelas 
cinco Resoluções para adequá-las à saída da ESCA do SIV AM, encontra-se em 
tramitação nesta Casa desde agosto dq· ano .passado, tendo recentemente recebido 
parecer contrário de seu relator na CAE, Senador Gilberto Mi~. Não teve 
êxito, por coriseguinte, a tentativa de apro,~ ;1 cità.da mensagem. confonne era o 
desejo do representante da Raythe_on no Brasil manifestado :n~: conversas 
telefônicas com o embaixa~or. · · · · 

Isso me leva à reflex_ão quanto ~ uso nos meios policiais desses 
métodos condenáveis de investigação policial que são feitos ao :mepio da lei, 

· .a'tingÍndP~tinl dos ~ais consagrados di~t.os .do homem q~e é sua priwcidade. A 
falta de regulação do dispositivo. constitucional previsto no art.-SO, inciSo- xn, da 
Constituição ;Fedeiat; que permite a escuta telefõnica para fins de investigação 
criminal ou ins~o processual penal.n.iediante ordem judicial, tena .propiciado 
abUsos'# autonda,cie .po)icial,.poiS Dão há nenhum critério legal que estabeleça as 
eondições e os limites dessa escuta; POd'l!ldo, assim, os investigadores policiais 
exei:utar essa atiVidade ao S.O)I' talante, .OU seja,. escolhendo arbitrariamente OS 

diálogos ~ o5 trechos de gravaÇão de conveisas de seu interesse e. t.dirando ou 
· apagátido. â3s gravações aqwlo · qúe pàderiá ..;,;r para. excluir, ~ óu 
agravar a culpabilidade do suspeito. E o que é pior, possibilitando a chantagem a 
qualquer cidadão, inclusive ao próprio Presidente da República 

Dian_te d~ _ob~~~ corroboro inteiramente a pteoeupação 
exposta pelo ilustre Senador José Iguácio Fetieira, nestes termos: 

. . '"Nilo posso eniender ~é aS .pessoas tomem coitheCimento 
, · · do t.Or ·dos assuntos · graváiios, que sejàm. portanto, os juizes da 

oportunidade' e da~ Cótive~?ênda; qs -jUíZes. :d~e teOr. os juizes do que 
deVêm aPagar e:. quem 'sabe 'até,' lanientcilie/menté - disso residualmente 

---·tenho ·consCiência, pela im{Ji?rtâncicl ~dei Poiícia Federal -. daquilo que 
· div'ein · gilardaf. 'Para' ustir qUando · Con~eniente. " (~ador José Ignácio 

Ferreira): · · · · · · " 

. · Todavia, para nossa satisfàçãa; entendo que o. probletlla apontado 
· ·acima já eStá 'próximo de ü.mã.·s9lução, pois lramita aqui n~nossa ~o PLC no 
· 4; de ·19% (PL n• 1.156, de 1995), que "RegUlamenta oi/ii:iso XII. PfJr1e[ma/, 

· · ·-do ·art. s• da Coristitriiçi/ó Federar', ·possibilitando a.JealiZ.çãa ~c escuta 
telefônica através da quebra de sigilo e interceptaciO rl::~c ~"-Omunicações 
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telefônicas quando se tratar de investigação criminal, desd~ que autori=la por 
juiz. 

O referido PLC n• 4, de 19%, originário do Poder Executivo 
(Mensagem n• 724, de 30 de junho 1995), foi aprovado na Câmara e enviado a 
esta Casa, onde iniciou sua tramitação em 12 de janeiro deste an9, em carãter de 
urgência, portanto pelei prazo de quarenta e cinco dias, sendo despachado à 
Comissão de Constituição e Justiça em 17.01.96, onde aguarda parecer do 
Relator designado, o ih•stre Senador Jefferson Péres. 

A minha expectativa e que, com a aprovação desse Projeto, seja 
estabelecida uma disciplina sobre o procedimento policial na escuta teleiõJRca,, 
contnbuindo, desse . modo, para a garantia ·do cmnprimento do preceito 
const:tucional que resguarda a privacidade do cidadão, afustando as constatações 
que aqui foram feitas de que órgãos de segurança pública manipulam as 
gravações telefõnicas de acordo cóni interesses que nem sempre são os da 
sociedade. 

Concluo, porém,. a análise sobre a escuta telefõnica, registrando a 
minha indignação e repudiando com veemência as tentativas que foram feitas 
para atingir a moralidade pública. As conversas telefõnicas do Sr. Embaixador 
demonstram sua falta de espirita público e, por isso, deve ser condenada por 
todos aqneles que propugnam pela ética na politica e nos negócios do Estado. 

2.1.2- A Troca de Fornecedor dos Radares 

EIÍÍ.julho de t994, a Raytheon foi escolhida pela CCS!VAM 
como a empresa fornecedora dos equipamentos do Projeto SN AM Grande parte 
desses equipamentos seriam subconttatados a diversas outras empresas que 
participaram da propos!a vencedora. Após essa data houVe altc:ração pelo 
CCSN AM dessa proposta quanto aos radares transportáveis. Na proposta inicial, 
o fornecedor desses radares seria a ·empresa Westinghousc. PosteriOtmente, 
convocou,se, também, a empresa Martin-Marietta para uma competição entte as 
duas, optando-se finalmente pela segunda. 

A _empresa Westinghouse vem protestando em razão de sua 
exclusão do Projeto- sob os seguintes argumentos~ conforme expressam 
documentos que ela fez chegar às minhas mãos: 

• a Westinghonse é reconhecida mundialmente como 
a maior fabricante e operadora de radares transportáveis; 

• a Westinghonse propós para a CCSN AM o 
mesmo radar transportável que tem tido aceitação muildial; 

• ·a· escolha do radar transportável da Lockheed 
Martin violou a exigência da próp!ia CCSN AM de não aceitar 
produtos em processo de desenvolvimento, afetando a credibilidade 
do processo de decisão e colocando o Programa SIV AM sob grande 
e desnecessário nLS~; 
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· o a condução de uma segunda competição foi 
contraditória com o aDlmciado processo, não sendo aceitável sob o 
ponto de vista da eqüidade e da Justiça; 

• o produto da Westinghouse não é obsoleto, como 
foi sugerido por um representante do CCSIV AM, e é uma escolha 
segura para o Projeto SIV AM. . 

As explicações do Governo sobre essa mudança de radares 
transportáveis foram dadas principalmente pelo Brig. Oliveira em seu depoimento 
nesta Casa. 

Informou aquela autoridade o seguinte: 

"(. .. ) Quando fizemos·esse proce.<So de seleçllo. todas as 
empresas sabiam que aquelas que seriam classificados na fase preliminar 
poderiam ser solicitadaS a Incorporarem seus fomecimentos, 
equipamentos ou serviços das empresas que nao foram c/assijictZt/Qs 
naquele primeiro instante. •• 

Aquela autoridade informou ainda que foram enviadas cartas aos 
dois grupos classificados preliminarmente, Thomson-Aicatel e Raytbeon, e que 
ambos esperassem que a CCSIV AM poderia utilizar equipamentos das empresas 
ou dos grupos nllo classificados, que, no caso, eram os grupos DASA-Aienia. e 
Unisys. 

Os técnicos da CCSIV AM concluíram que os radares 
transportáveis oferecidos, tanto pela Raytheon como pela Thomson, 
apresentavam problemas de ordem técnica e que, por isso, essas duas companhias 
foram orientadas a incluir alternativa ao radar transportável da Westinghouse. 

6 .Brig. Oliveira, em seu depoimento, comenta: 

"Por que escolhemos o radar da Westinghouse? Porque o 
radar da Westinghause, na fase preliminar, embora sendo um radar 
valvu/ado. de mais de 20 anos de uso ... Alguém pode dizer ·o.K.. uso 
consagrado, operacionalmente testado ' e era aquilo que nós pedlamos no 
edital. maç também pedíamos no edital que os equipamento.t a serem 
fornecidos fos.<tem de última geraçao quando disponíveis. Entdo ... mas nó.t 
estávamos sem opçtlo. Por quê? Porque as duas finali!itas tinham 
problemas exatamente nessa área". 

E prossegue nas suas explicações afirmando que o radar da 
Raytheon tiniÍa uma antena muito grande que necessitava da ordem de seis aviões 

_ C-130 para o seu deslocamento, portanto, bastante cmeroso. Já o radar da 
Westinghouse necessitava apenas de doiS aviões. Este, embora fosse antigo, com 
vãlwla radioativa e de dificil manipulação, era consagrado pelo uso. E, sem 

- . alternativa, a CCSIV AM recomendou a ambos os grupos que o inclulssem em 
suas propostas. Poróm, a Thomson não fez essa inclusão. 

Continuando, atinnà o Brigadeiro: 

-.. Em deZembro. decidimos que o radar a ser adquirido seria 
da Martin-Marietta. Por quê? Porque era melhor. É a tecnologia 
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atualizada, é 'solid state' é um radar que opera muito melhor na 
Amazónia. Ndo tem as restriçlles valvulares do radar da Westinghause. A 
existência deles é tl/o decantada pela Westinghause que pode ser também 
aplicado ao radar da Westinghouse. Nesta sala os senhores ndo têm 
obrigaçdo. mas quem é que me aponta algum técnico. algum radar ARSR-
70 da Westinghouse funcionando no mwuio? Ele foi modificado, um 
derivado do TPS-70, que é um radar militar que os Estados Unidos ndo 
autorizaram a vender para o Brasil. Degradaram o radar, cujo principal é 
o TPS-70, criaram a sigla ARSR-70 pora fornecer ao S!VAM. Também, 
neste caso, ele ndo existe instalado. 

Ndo vamos questionar. Vamos provar que o outro existe; é 
mais fácil. Toda a e/etr6nica do radar que nos é ofe'recida pela Martin
Marie/la é do FPS-1 17. É o último radar em aquisiçbo pela Força Aérea 
americana, enquanto que o da We.fltinghause já está em processo de 
desativaçdo. O 6rgdo americano que vende equipamento já usado. velho, 
recondicionado, nos mandou uma carta de oferta para esse rador 
recondicíonado. Por quê? Porque estavam tirando do seu inventário". 

Sobre um documento enviado ao Presidente eh Rqiública pelo 
ilustre colega Senador Gilberto Miranda, contesta o Brigadeiro as informações 
nele contidas explicando a diferença de USS 90 milhões entre· os preços dos 
radares da Westinghouse oferecidos pela Unisys e Raytbeon - USS 74,8 milhões 
pela primeira e USS 165, 2 milhões pela segunda, que foi a vencedora. O preço 
oferecido pela Unisys referia;,;e apenas aos transmissores e nada mais; todo o 

, resto estava ni!.o-<:otado, enquanto que o da proposta da Raytheon não significava 
preçq, ser.fia como mn referencial para que se tomasse possível comparar os 
~ it.:Os que con1POCnl-mn sistema radar, equalizando, desse. modo, as 
propostas, não valendo, por conseguinte; para qualquer decisão. Ele I:Xeltlplifica: 
Ê C<liJIO, se alguém quisesse adquirir tnn modelo de carro com ou· sem opcionais. 
Uma empresa só tem o carro com muitos opcionais, outra, com poucos opcionais, 
tomando necessário uma homogenei2ação de dados ·para que a comparação de 
preços seja fiel. 

Entretanto, durante essa definição sobre o fomOcimento do radar 
Westinghouse surgiu a alternativa do radai da Martin-Marietta que," utilizando a 

. eletiônica do radar tridimensional e com antena de tamanho reduzido, pode ser 
bansportado em três aviões, removendo,· assim, sua mai.or restriÇão t&nica; que 
enr a dificuldade para ser transpOrtado. Desse modo; a comissão técnicá que 
analisou o assunto concluiu que o· radal: da Màrtin-Marietta era a melhor solução 
tecnológica e com preços altamente competitivos, determinando, assim, essa 
escolha. Seu preço final foi fixado em USS 116 milhões. 

:. . Entendo que questões relativas ao melhor equipamento para· o 
Projeto somente• podem ser convenientemente tratadas pela equipe. do Ministério 

· da .Aeronáutica que vem estudando o assunto há muitos anos. Não me compete 
avaliai" e decidir. se, tecnologicamente, os radares da Westingbouse sãó-"mais 
.adequados, ou não, que os da Martin-Marietta aô Projeto SIV AM. Elitendo que o 
inlcresse comeri:ial envolvido é bastante forte, tendo em vista os valores desses 
equipamentos e não pretendo ser peça illgênua desse jogo. As empresas que não 

. foram escolhidas vêem uma nova possibilidade de participar do Projeto se este 
for zcrado, como querem. Prefiro, todavia, apostar na seriedade dos trabalhos 
empreendidos por dezenas de técnicos do Governo que, dur.mte alguns anos 
fizeram uma análise percuciente das melhores opções tecnológicas para o 
SIV AM. Diante, dessa constatação, não posso acreditar que todos esses técnicos 
IIOlam despreparados, irresponsáveis ou desonestos. 
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2.1.3- Os Indlcios de Irregularidades Administrativas Apontadas em 
Relatório Preliminar de Auditoria do Tribunal de Contas da Uniio 

O segundo grande episódio que envolve o Projeto SIV AM foi a 
divulgação do Relatório da Auditoria realizada pelo Tribunal de C9ntas da União 
que analisou os aspectos administrillivos e financeiros da participação da EsCA 
dentro desse Projet9. Essa empresa seria ó braço brasileiro responsável pela 
integrnção e inteligência do Projeto SJV AM, principalmente após a fase de 
instalação dos equipamentos pela Raytheon. empresa norte-americana escolhida 
para fornecer os equipam-entos· e assistência técníca ao Projeto. 

A auditoria foi solicitada pelo Senador Eduardo Suplicy, mediante 
o requerimento n• 653/95, aprovado por esta Casa e encaminhado àquela Corte · 
de contas por intermédio do Oficio n• 652/SF, de 09.05.95. 

Na Sessão do Tnbunal Pleno do TCU, realizada em 31.05.95, foi 
tomada a Decisão n• 223/95-Plenàrio-TCU, designando uma equipe de analistas, 

· mediante a Portaria 3' SECEX n• 25, para realizar o trabalho de auditoria em 
conformidade com as razões expostas pelo relator do processo, Ministro 
Adhemar Paladini Gbisi, que decidiu, verbis: 

"determinar à 3• SECEX que, nos termos do art. 4• do 
!Níl'CU n• 09, de /6.02.95, realize auditoria no Ministério da Aeronáutica 
com o objetivo de verificar a legitimidade da contrataçllo e dos 
pagamentos efetuadas à firma ESCA SI A, relativos à prestaçi!o de serviços 
no implantaçi!o do Sistema de VTgilãncia da Amazónia- S!V AM. bem como 
em outros c~ntratos porventura celebrados entre o Ministério da 

. Aeronáutica -e aquela empresa, devendo d 'Unidade Técnica. em seu 
relatório, fazer;iilençilo ao andamento e à situaÇlJo dos processos cone:ws 
que tramitam neste tribunaL " 

A auditoria iniciou-se em 10.07.95, fieando o relatório final 
. concluido.em 17.10.95, verificando as contas de duas unidades administrativas do 

Ministério da Aeronáutica: a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de 
Controle do. Espaço Aéreo - e a CCSIV AM - Comissão para Coordenação do 
Sistema de Vigilância da Amazônia, gestores da quase totalidade donecursos 
financeiros que foram-pagos ã ESCA SI A por aquele Ministério. 

O referido relatório, datado de 29.11.95, gerou a Decisão n• 
624/95 - TCU - Plenário, em que o Tnbunal Pleno do TCU, diante das razões 
expostas pelo Relator do ProcessÕ TC n• 014.825/95-3, · Ministro Adhemar 
Paladini Ghisi, em 29. I 1.95; decide ouvir os Srs. José Salazar Primo e· Marcos 
Antônio de Oliveira, ex-Presidentes da CJSCEA, para :ipresentarem as, razÕes e 
justificativas para uma série de pontos. É conveniente lembrar que o trabalho da 
equipe de auditoria não e tuna peça conclusiva de investigação suficiente para 
impntar, em definitivo, aos gestores financeiros dessas unidades administrativas a 
culpabilidade quantO à má-gestão dos recursos públicos. . .. 

O que aqui vou relatar. e,., posteriormente~ analisar, envolve· fatos e 
atos administrativ,os que dizem --respeito ao rélacionamento da ~A -

. Eõgenharia de !\i_stemas de Controle e Autmnação COtlt o Ministério da 
Aeronáutica. Nesse aspecto, o relatório preliminar do T0J aponta irreguláridadc;s 
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administrativàs e fuiariceiraS ÇolnetidaS pot gestores púbHCOs na vigência- dos 
CODtratos n• 02/81 e I 0/94 - CISCEAIESCA, ocorridas, principalmente, após a 
decisão governamental de criar e implantar o Projeto SIV AM. A partir desse 
momento~ as novas atiVidades que surgiram em decorrência_ -desse ProjetO- foram 
adicionadas ãs já existentes, que contavam com o -apoio- técnico da ESCA, 
ocasionando, ao que me parece. mn certo descontrole administrativo com reflexos 
na presta~o de c~tas conforme preconizani ãs normas legais em vigor. 

O Ministério da· Aeronáutica procurou contestar, uma a uma, 
todas as irregularidades apontadas pelo relatório preliminar do TCU. As 
respostas, em sua maioria, parecem.:.me convincentes; algumas, a met' ver, ainda 
carecem de melhores esclarecimentos. O Ministério da Aeronáutica ficou de 
encaminhar ao TCU novos documentos para comprovar algumas infurmações qne 
foram dadas àqnela Corte. Os dados de que disponho a respeito, embora 
incompletos, são suficientes para guiar o meu entendimento, tendo em vista que a 
análise conclusiva tem a finalidade preclpua de verificar se os problemas 
constatados pelo TCU macularam de vícios insanâveis o Projeto SIV AM; já na 
sua origem. 

Resumo abaixo as irregularidades apontadas pela equipe de 
auditoria do TCU, em número de 23 (vinte e três), e as respectivas explicações 
do Ministério da Aeronàutica, que foram dadas por intermédio de sua equipe de 
Controle Interno em S de janeiro !lo corrente ano: 

!)A presença de 6 (seis) representantes da ESCA 
na equipe de trabalho constituída para escolher ã empresa 
integradora b..,..ileira que acabou sendo a própria ESCA SI A. 

Dos 6 (seis) integrantes da equipe, constituída de 9 
(nove) membros, qne trabalhou na escolha da empresa integradora 
brasileira, no caso,. a ESCA, 3 (três) assessores especiais, er.nn 
oficiais da reserva da Aeronáutica,. "remunerados por meio do 
contrato de gerenciamento da ESCA como autônomos", outros 3 
(três) assessores especializados, "pertencentes ao quadro de 
empregados da ESCA. mas efetivamente. vinculados. única e 
especi,Jicamente à CISCEA, na qualidade• de prestadores de 
serviços ao Ministério da~eronáutica ". 

Argumentam que o material humano f:specializado 
no assunto é restrito e q~ por isso, adotou-se a sistemática de 
contratação indireta. Afirmam, também, que "naquela ocasiilo. 
admitfa.se. face aos usos e costumes, e.-ç.r;e tipo de contratqçllou.df!. 
pessoal. principalmente nesse caso, em . rcr...ão ddS objetivos a 
atingir e das exigêlfcias de. capacitaçiio de· pessoal e experiência 
pioftssional. " 

'Acrcscen~ ainda, "note~se que ·o contrato n° 
02181, celebrado entre a CJSCEA ti· a empresa ESCA, por ser 

· brtginâi'io daquela época.- admilia a· POSsibilidade da contratacdo 
indireta de todo o Pessoal recnico. esoecializado e de aeoio 
necessário ao Projeto SJSCEA. " 

,. ' Também; · esclarecem que o renomado 
4dministrativista Helly Lopes Meirelles examinou aqnele contrato e 
concluiu pela excepcionalidade da contratação indireta em tazio de 
ftatar-se de projeto de grande porte que carecia de recmsos humanos 
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capacitados para levar a bom termo a implantação do controle do 
espaço aéreo brasileiro. 

E çoncluem: "Dessa forma, caracterizawse que 
todos os assessores da SISCEA.. participantes daquela reunil/o, de 
13.09.93 (a que escolheu a ESCA), eram. de fato, servidores do 
Ministério da Aeronáutica. " · 

Outra linha de defesa contida no relatório da 
Aeronáutica é que essa equipe tinha-a finalidade apenas de relatar os 
trabalhos referentes à comprovação das infonnações sobre as 
empresas nacionais que _de~onstraram interesse em participar do 

. Projeto e ã análise da capacitação delas para realizar os trabalhos do 
S!V AM. cabeudo exclusivamente ao Presidente da CCSIV AM a 
competência para decidir sobre ã escolha, em razão de ser a maior 
autoridade militar naquela equipe, conforme detennina o Decreto n° 
90.687, de 11.12.84, RADA ~ Regulamento de Administração de 
Aeronáutica. 

Destacam que "a indicação da ESCA comO 
integradora brasileira do SIV AM. feita pela SISCEA, resultou de 
verificocão através dg comprovação dos trabalhos iá executados. 
da empre!;a que melhor atendeu às condições previstas nos 
requisitos exigidos. " Lembram, tamflém, que a indicação foi 
ratificada dos seguintes at~s subseqüentes: 

. ~ análise e. parecer'favorável do Consultor Juridico 
do Ministério da AerOnáutica; 

. . ·~ apreciação pelo· Alto-Comando da Aeronáutica, 
em reunião ocorrida·em 8.12.93, constando dos registres da Ala que 
"após a apresenlaçilo da matéria e dos comentários pertinentes. o 
assunto foi discutido e debatido pelos membros do Alto-Comando, 
téndo a Sr. Ministro, na oportunidade, referendado a escolha da 

. , emp'resa ESCA e ·solicitado providências a fim de formalizar a 
rejérido esco/hD "; e . . 

. • . ~ enCem!mento do processa e efetiva escolha, com 
a chancela do Exni" Sr. Miriistro da Aeronáutica, n:conbecendo a 

. validade de todos os ates praticados. 
. . 
. • '. 

2) Sistemática da escolha da ESCA. foi restritiva 
quao.to ao fornecimento. d~ informações pelo Governo. 
CO"!Parada. c.o.Dia esco!11a' da,Raytheon. . •.· 

. . . . .. 
A explicação para o fulo é que a natureza diversa 

das alividades impuseram tratamento diferente; a 'Ray1beon foi 
esc:ojbida para· fornecimento de equipamentos, enquantO que a 
. ESCA seria para a prestação de serviços de·integração de sistemas, 
naa se fazendo necessãrio, neste caso, o conhecimento detalhado do 
Projeto:· JuStificam, assim, que, entregar a mesma documentação que 
foi enviada ãs embaixadas para a escolha da 'einpresa fornecedora de · 
equipamentos também para as empresas nacionais para a escolha da 
integl::adora "aca"etaria apenas o . tnQJJ:fmto dos elementos 
divulgado.< sobre o sistema, e nl/o resultaria em qualquer beneficio 
paTa ·o Govemo no proces.'io' de escolha da e~t~pre.'ia integradora. " 

' 
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3) Participaçilo da ESCA na elaboraçlio do 
Projeto Básico do SIV AM, contrariando o art. ~ da Lei n" 
8.666/93. . 

A Aeronáutica nega que tenha havido infiingência 
ao dispositivo legal citado, em razão de a ESCA não ter participado 
da elaboração do Projeto Básico. Afirmam que o docÍUnento 
"Sistema de Vigilância da Amazônia - Instruções Específicas para 
Proposta,.., é. docwnento burocrático, objetivando "orientar as 
empre.r;;as estrangeiras quanto aos procedimentos exigidos para 
participarem do processo de se/eção de fornecedores de 
equipamentos e serviços para o S/VAM", não sendo, portanto, 
Projeto Básico, enquanto que .o outro documento citado pelo 
relatório de auditoria do TCU, "Configmaçlio do Sist.,;;.a de 
Vigilância da Amazôrua", que também dizem não se tratar de 
Projeto Básico, foi elaborado pela CISCEA e aprovado pelo Estado
Maior da Aeronáutica e pela SAEIPR, sem a participaçlio da ESCA. 

4)Contrato CISCEAIESCA n' 10/94 foi firmado 
com parecer jurldico dado pelo Assessor Juridico da CISCEA 
que era também funcionário da ESCA. · 

Afirmam que o Assessor Jurídico citado, Adv. 
José Roberto Toscano Dantas, não pertence ao quadro funcional da 
ESCA. Vem prestando serviço à Aeronáutica desde 1976, portanto, 
há 19 (dezenove) anos, dos quais 14 (quatorze), junto ao Projeto 
SISCEA. E, concluem: "O surgimento do seu nome na folha de 
pagamento daquela empresa deve·se à indicaçiJo do próprio 
Ministério, respaldado pelo objeto do Contrato de Gerenciamento. 
por tratar-se-de serviços profissionai.<r especializados, não existindo 
qualquer outro vfnculo ". 

S) Efaboraçio de documentos para detennioar o 
valor do contrato CISCEAIESCA n' 10/94 por militar vinculado 
àESCA. . 

Com resposta semelhante à anterior, afirmam: "O 
Coronel Jadyr Antônio Pimenta (. .. ) niio era .fimctonário, jamais 
prestou serviços ou teve qualquer compromisso funcional com a 
ESCA- O Ministério da Aeronáutica c_ontratou..o. incluindo-o na 
folha de pagamento dtiquela empresa, com respaldo no Contrato de 
Gerenciamento do Projeto SISCEA ''. · 

6) Emissio de empenhos para o atendimento de 
despesas relativas ao exercício de 1993 sem que houvesse 
disponibilidade de crédito, contrariando, assim, o art. 37 da Lei 
o' 4.3Z0/64. 

· Justificam assim: "O· 'pagamento dos referidos 
sêrviços efetivou·se contra a apresentàÇllo de Nota Fiscal n° 2036, 
~ . .), com vínculo ao Contrato de Gerendamt!1JIO e de acordo com o 
estabelecido nos artigos 58 a 65 da Lefn• 4.320. de 17 de março de-
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/96-1. Além disso, o Decreto n" 1.358. de 30.12.9-1, caracterizou 
como pemiisslvel tal excepcional~'dade. " 

7) Pagamentos· à ESCA inseridos nas medições 
mensais de serviços prestados pela contratada com _base no 
contrato CISCEAIESCA D

0 02181, que possuía outro objéto, 
caracterizandO: transposição de créditos orçamentários, 
contrariando, assim, Q art. 167, inciso VIII, da Constituição 
Federal. 

Alegam que o Projeto SIV AM ainda não está 
efetivado e que as atividades do Projeto SlSCEA na Amazônia 
(DACTA- Amazônia),· visando à segurança do vão naquela região, 
foram transferidos à CISCEA. Informam que a atribuição das 
atividades do ~ao Projeto SIV AM, que não eram objeto do 
Contrato CISCEAIESCA n• 02181, tinham a finalidade apenas de 
permitir a apropriação de. custo para, quando da efetivação do 
SIV AM, tomar possível a pronta avaliação dos valores investidos no 
Projeto srv AM, criando-se, desse modo, um centro de custo 
individualizado para aquela região. Refutam, por conseguinte, que 
tenha havido transposição de créditos orçamentários. 

8) "Conta-Corrente CISCEAIESCA" sem amparo 
legal, cont~riando o art. 4° do Decreto n" 93.872186. 

lnfo~mação contestada em razão de a referida 
conta não ter natureza bancária e sim de escrituração interna de 
débitos e créditos, portanto não contrariando o dispositivo legal 
citado~.referente ao principiO da unidade do caixa. -

9) Aquisiçio de bens e contratação de serviços 
sem licitaçio, mediante a utilização dos recursos da "Conta
Cõrrente CISCEAJESCA ". 

Inf~nnam qúe adquiriam os bens e contratavam os 
serviços diretamente de fabricantes~ representantes exc1usivos ou, 
em alguns casos, de CDOcessionárias autorizadas~ quando se tratavam 
de veículos. Justificam que "(.) as aquisiçcJes dos bens e serviços 
nao c_aracterizaram fuga do processo !;citatório. em ~qo dos,t 

procedimêntos adotados, mesmo tendo suporte no contrato de 
· gerenciainentcr-. do Pivjeto SJSCEA. Não se admitindo a fonna 
adotadà, forçosamente seriam essas despesas inserid.as na mediçtJo 
mensal". · 

·JO)Contratação indireta, pÕr intennédio da 
ESCA, de pessoal para tarefas nitidamente administrativas, sob 
o pretexto de alta qualificação e especialização. · · 

Novamente, recorrem ao argumento de que, ã 
época !~<>.Contrato n' 02181-CISCEA/ESCA, era usual.e costumeiro 
a contratação indireta de mão-de-obra. Afirmam que; "Dessa forma 
justificava-se a inc/usdn. na folha de pagamento '4tz ESCA, de 
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qualquer empregado/funcionário que se fizesse necessário OCt' 

Projeto, dada a inexistência de quadro de pessoal próprio". 
Lembram. ainda, de cláusula contratual referente ãs obrigações da 
Contratada: "alocar ão Projeto SISCEA. para os fins visados no 
presente Contrato, os recursos, o pessoal técnico e de aooio 
necessário em volume e qualificação. devidamente qualij}cado, 
basicamente, por funções e níveis de remuneraçdo, mediante 
so/icitactio e Com a orévia apravacao do Governo". (grifos do 
documento original). 

ll)Majoração do cálculo do custo de diárias e 
passagens relativas ao Contraio CISCEA/ESCA n•.I0/94. 

Iniciam sua resposta sobre e~se item .. desse modo: 
"Os analistas do TCU incorreram _em lamentável equivoco quando, 
em seus cálculos, consideraram a atuaçilo de I (uma) equipe de 
sete (.rele) pe.tsoas para a tarefa 'Levantamento de Dados', que, na 
realitúJde. seria execU!a<ÚJ por 3 (três) equipes de 7 (..ele} pessoas 
cada, ou seja, pelo total de 21 {vinte e uma) pes:mas "! (grifos do 
original). Portanto, consideram que houve interpretação incorreta 
dos dados por parte dos auditores do TCU. Ressaltam, ainda que 
não houve majoração de custos e que só foram pagas as desf>esas 
correspondentes âs atividades efetivamente realizadas, confonne 
demonstram os anexas que citam. 

12)Ressarcimento à ESCA de pagamentos de 
vantagens a seus prestadores de serviços, sem vínculos 
empregatícios, com base na CLT. 

Inicialmente~ afinnam que os referidos 
ftmcionários, nominados de "aufônOmosn não se enquadram nessa 
categoria de trabalhadores. E concluem, justificando: "Em razão túJ 
inexistência de dispositivo legal adequad!J, para abrigar essas 
contratações e, na realidade, niJo se tratando de autónomos, 
procedeu-se de maneira igualitária, concedendo-se-lhes as 
vantagens e os direitos previstos. em Lei, e pagas para todos os 
demais fimcionários. " 

13)Pagamento indevido à ESCA a titulo de 
"margem e cu~to financeiro" pelo atraso nos Pagamentos. 

Contestam, assim, a essa assertiva: "A inclusão a 
titulo de 'margem e custo financeiro', na memória de cálculo 
apresentado pela empresa, não se referiu, absolutamente, a otmso 
de pagamento. " E explicam: "A citada inc/usilo da 'margem ·e CU.</ o 
financeiro ' referiu~se ao valor do desenvolvimento do trabalho e foi 3 

calculada, em relação ao total das despesas autorizadas e 
efetivamente realizadas no perlodo. acrescida de percentual· 
previsto. a titulo de remuneraçdo financeira, decorrente dos mdice.<r 
inflacionários da época (.JAN 93 a JUL 94) ". Citam os dados a 
respeito no anexo, folha 19. · · 

l4)Pagamento indevido de remuneraçlo ao 
uessoal da ESC."-- a titulo de reembolsO na execado de tárefa 

Março de 1996 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

anterior, quando esse pessoal já se encontrava vinculado ao 
Contrato CISCEAiESCA n• 10/94, também reembolsado pela 
CISCEA. · ·· · 

Consideram que não havia impropriedade quanto ã 
utilização da sistemática apontada no relatório do TCU, pois, . "na 
forma pactuada. a CISCEA indenizava o.'i serviços executados, 
como um· todo. não havendo obrigatoriedade de individuali::açiJo 
ou de exigência de alocação específica de A ou de B para prestá· 
los e mesmo de disponibilidade de funcionários em tempo 
integral." , 

l5)Pagamento de passagens e diirias para a 
diretoria da ESCA, inciusive seus fãmiliares, ao exterior. 

Explicam desse modo: "Reconhece-se que os 
documentos objeto da análise e, por conseguinte, das conclusiJes da 
equipe do Tribunal de Contas da Unido. continham referhlcias a 
dispêndios com diárias e passagens aéreas do Presidente, 
Diretores da Esct e até de seus familiares, os quais nllo foram 
aceitos sendo prontamente expurgados do mpcesso. " (grifo no 
original). Citam as folhas l 06 e 41 a 59 do anexo ao seu rélatório 
parn comprovação. 

16)Pagamento i ESCA de valores a lftolo de "tau 
de administraçio" e "margem e custo f-IUI.Dceiro" de despesas 
que deveriam ser realizadas diretam.Ote pela CISCEA, de 
acordo com a 1egislaçio cablvel, inclnsive mediante a utilizaçio 
da denominada "Conta Corrente CISCEAIESCA. 

Respondem que: "Constaram, efotivamente. do 
demonstrativo d~ 'despesas apres'entado pela empresa os valores 
referentes aos iteris apontados. Entretanto, em razJo de Serem 
improcedentes. foram exDUrgadgs. processando-se o pagamento 
das notas fiscais pelas quantias corretas". e concluem: "Logo, no 
que se refere a esses serviços. as despesas citadas nilo foram 
pagas. " (grifo no originâl). Sobre aquelas realizadas ntilizando-se o 
mecanismo escriturai Conta-Correntt; afirmam que foi apücada. a 
taxa de administração prevista no COntrato de Gerenciamento e na 
Carta-Reversa1 n• O 16/PR- CISCEN92. 

17) Reembolso de gastos da ESCA que eram de 
interesse apenas da contratada (consultaria econômico-
financeira; assessoria em comércio exterior; advocacia; 
levantamento de informações de natureza orçamentilrill; e 
comanicaçio empresarial à Raytheon). 

Afirmam que "Essas despesas nilo forma 
reconhecidas pela C!SCEA. sendo glosadas ou exourr:adas 
tempestivamente do processo de pagamento"'. E ~ A'J~ 

"Portanto, tais despesas ndo foram eaga-;. confonnf! se constata 
nos exemplos constantes do ANEXO.folhtis /06 e 59 a 87." (grifos 
no original). 
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18)Tnmsferência onerosa de be~· relativos ao 
Contrato n• 02/81 da ESCA à CISCEA, sem respaldo legal ou 
contratual, sendo que alguns bens já eram de propriedade da 
União. 

Disseram que agiram desse modo pcy-a evitar _ 
maiores prejuízos ao Ministério da Aeronáutica, diante da iminente e · 
propalada falência da ESCA, evitandowse, assim, a desmObilização 
com a retirada de equipamentos e outros bens patrimoniais. 
Prometeram ao TCU fazer em seu relatório--resposta, com 
elaboração em andamento, "prova documental e técnica de que não 
se adquiriu indevidamente e muito menos pagou-se à ESCA. em 
duplicidade, pelos bens incorporados". 

19)Transferência onerosa dos direitos do 
"software" ESCA-4000, contrariando cláusula do Contrato 
CISCEA/Consórcio ESCA-ELEBRA n• 08188, que garantia a. 
transferência de sua propriedade à Contratante, após sua 
implantação, sem custos adicionais. 

Justificam: "Por ocasião das negociações que 
foram entabuladas com a empresa, para a rescisão amigável do 
contrato. a CISCEA não pode deixar de reconhecer que todas as 
alterações procedidas no Sistema, desde 19R8, quando o mesmo foi 
finnado. o foram por sua determinaçiJon. E concluem: "Assim, para 
obter-se a atua/izaçlio de uma tecnologia de 1988, portanto, muito 
defasada . em relaçdo àquela que atendesse à modernização do 
Sistema. as modificlJções determinadas pela SISCEA tiveram o 
custo pago à ESCA. ·· 

'' 20)Transferência onerosa da ESCA para o 
Governo Federal de "softwares" diver:s.os desenvolvidos pelo 
Ministério da Aeronáutica. 

O relatõrio da equipe do Ministério da Aeronáutica 
cita a Cláusula 3°, Subcláusula única - P~ do Processo, do 
Contrato n• 02181 - CISCEA/ESCA que obriga a Contratada a 
transferir para o-Contratante vários "(. . .).documentos de engen~aric;,. 
preoorados pela CONTRATADA para execuclio dos serv1cos : 
Argmnentam, no entanto, que: "o desenvolvim.ent~ dos 'softw~res , 
traduzidos pela expresstio 'execuçilo dos serVIços . que, em smtese. 
era o próprio objeto do contrato, não era propriedade do Governo, 
passando a sê-lo na quitação do Termo de Encerramento do 
Contrato n• 02/8/ (rescisão)". 

2l)Pagamento de· despesa em 31.01.95, 
considerada retroativa, relativa ao Contrato CISCEAJESCA D

0 

02181, contrariando norma contratual. 

Fundamentam sua decisão na Lei n• 4.320, de 17 
de março de 1964~ e no Contrato n° 02/81~ "que estabelece ~m seu 
u'em J, da Décima Primeira Cláusula. que os. serviços só poderilo 
ser medidos e calculadOs após a sua efetiva execução, não se 
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poderia proceder de forma diversa, porquanto se tratavq~·de um 
serviço global". Por conseguinte, não poderiam tais pagamentos ser 
feitos a partir de medições mensais. Afirmam, ainda, ·que "o 
Govemo consentiu nessa prática, 'como dispôs o Decreto n° 1.358, 
de 30. 12.9-1. " 

, 22)"Rescisão contratual amigável'" do Contrato 
CJSCEAIESCA n• 10/94, contrariando a Lei n• 8.666/93. 

Justificam, assim: "O artigo 79 do Estatuto das 
Licitações e ContTatos e seu inciso li estipulam que a 'rescisfJo do 
contrafn pode ser amigável por acordo entre as partes reduzida a 
termo no eroces.m de licitacão desde aue haja conveniência 
administrativa". (grifo no original). E concluem: "Em se 
caracterizando a coJWeniência administrativa e o interesse do 
Serviço. e, ainda. no sentido de evitar os contratempos di:zs açlJes 
judiciais que adviriam, decidiu~se, com jimdamento na lei. optar 
pela rescisão amigável". Argumentam que não houve qualquer 
descumprimento de cláusulas contratuais por qualquer uma das 
partes que motivasse a ·rescisão unilateral do referido contrato~ e que 
os problemas da ESCA com o Instituto Nacional de Segmiâade 
Social- INSS não diziam respeito diretamente ao referido contrato. 

23)Pagamento à ESCA arrimado em papéis em 
desacordo com as características fonnais necessárias aos · 
comprovantes da reaüzação de despesa pública. 

' Contestam afinnando que "Os papéis apresentados 
pela firma contratada. que careciam de características fonnais 
faziam parle obriga(ória do processo de mediçilo, nao se 
caracterizando. de nenhuma forma, como peça ierOdora do 
pagamento"~ .Assegmam que 040 pagamento 'das despesas 
mencionadas revestiu-se das formalidades legais previstas. 
porquanto foi efotuado contra a apresentação de nota fiscal de 
serviços, vinculada ao Contrato de Gerenciamento e de acordo 
com o e.o;tahelecido nos a11igos 58 a 65 da Lei nD 4.320, de 17 de 
março de 1964". (grifo no original). · 

:eD. .conclusão, o Ministério da Aeron~utica afirma: 

• Nilo se confirmaram as aiÕgaçiles de 
pagamentos indevidos constantes dos itens 6, 7., 1~ 13., 14, 15, 16 
e 17. 

• As despesas mencionadas nos itens supracitados 
e outras apontadas naquela Decisão não foram realizadas, tendo 
sido glosadas ou expurgadas. 

• Não se constataram danos, ao Erário Público, 
cerno questiOnado nos itens 8, 9, 11, 18, 19 e 20 .. 
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Como adverti no intróito desse item de -análise sobrê as 
irregularidades apontadas pelo TCU e contestadas . pelo Ministério da 
Aeronáutica. a finalidade de meu trabalho é examinar se tais ilegalidades,. uma 
vez comprovadas, contaminam o Projeto SIV AM de modo insanável. 

A minha anâlise não pode e nem deve trilhar as mesmas sendas 
utilizadas pelo TCU, em razão de ter aquele órgão competência cõnstitüclonai~ 
estabelecida pelo art. 71 da Constituição Federal para, entre outras •trilruiç~, J.Jfi 
julgar as contas dos adminiStradores de dinheiro público, apreciar a legalidade de 
ates de admissão de pessoal, aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei 
e representar ao Poder competente sobre as irregularidades ou abusos apurados. 

Nilo cabe a esta Casa, portanto, entrar em detalhes sobre aspectos 
técnicos relativos-à prestaÇão de contas. A minha avaliação sobre o SIV AM deve 
ser a mais ampla possível, considerando os interesses estratégicos nacionais, sem, 
contudo. coonestar atas que sejam contrários à moralidade da administração 
pública. ' · 

Por conseguinte. centrei minha atenção sobre as irregularidades 
que eventualmente possam ·ter produzido desvios ao Projeto SIV AM. Dentro 
dessa visão, somente os fatos relacionados com a escolha da ESCA ou da 
Raytheon poderiam trazer seqüelas ao Projeto e irreparáveis prejuizos ao País; os 
demais casos posso considerar como da esfera do TCU. punindo os resporisáveis 
pela ilegalidade e exigindo restituição aos cofres públicos nos casos de danos ao 
erário. conforme estabelece a legislação pertinente. 

- Sobr...-sai do relatório preliminar do TCU a questão n• 1, que 
achei relevante para os nossos trabalhos do SIV AM e, sem dúvida, a mais 
polêmica. Essa questão faz referência à escoTha da ESCA por uma equipe da 
CCSIV AM integrada em sua maioria por pessoas pagas pela ESCA. Diante desse 
fato. não pósso evitar de opinar se o processo de seleção da empresa integradora 
nacional do Projeto SlV AM tornou-se viciada por essa razão. À parte a discussão 
da legalidade do pagamento pela ESCA de pessoal da Aeronáutica, estou 
convencido de que a ESCA seria inevitavelmente escolhida em razão de não 
baver outra empresa nacional com capacidade de produzir o "software" nuclear 
de integraÇão necessário ao Projeto SN AM. Foi esse o argumento sustentado 
pelo eminente jurista CELSO ANTÓNIO BANDEIRA DE MELLO, que opinou 
como legal a dispensa de- licitação para contratar a ESCA com base no inCiso II 
'dd art. 25 da Lei n• 8.666/93, pela sua notória especialização, obtida em mais de 

. vinte anos de trabalhos nessa área e, em especial, na inteligência dos Sistemas 
DACTA de vigilãncia do espaço aéreo brasileiro. · 

Outro futo decorrente do relatório preliminar do TCU e que julgo 
de importãncia para a avaliação desta Casa sobre os fatos que cercarain o Projeto 
SIV AM ~ o relacionamento da ESCA com a Raytheon. · . . . 

A acusaçãO que se tàz é que havia um compromisso formal entre 
as duas empresas, e mais a Lider Táxi Aéreo, com o objetivo de conjugarem 
esforços "a fim de tornar o Projeto S!V AA4 técnica ~financeiramente v(civel e,,. 
pOsteriormente, concorrerem à seleção das empresas que se incumbiriam da 
execuç4o. " ~ :. 
.' ·q·· 

-~ ~· .. 
. ·, Efetivamente, havia mna Carta de intenções finDada entre as três 

· em 8 de junho de 1992, 18 (dezoito meses) antes da escolba da ESCA pelo 
Ministério da Aeronáutica. acontecida em 9 de dezembro de 1993. Em 18-de 
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fevereiro de 1993, lO (dez) meses antes da escolha da -ESCA,"portanto, as três 
empresas assinaram emenda à Carta de Intenções~ retirando a ESCA e liberando
a de todos os seus compromissos. 

A ESCA também assinou, em maio de 198 r~ com a Thomson· 
CSF, uma Convenção q!le integra o Contrato n• 01/81, celebrado entre a CISCEA 
e a aquela empresa francesa para desenvolverem trabalhos relaciotiados com o 
controle do espaço aêreo brasileiro, nada tendo com o SIV AM~ que ainda não 
havia sido projetado. Em abril de 1989 esse contrato expirou, ficando rescindida 
a respectiva Convenção; 

Posteriormente, em 16 de agosto de 1990, a ESCA e a Thomson
CSF assinaram a Carta ACB/BR 1191/90 para realização de traballios com vistas 
ao CINDACTA I. Tal contrato durou até 30 de junho de 1993. Outro contrato 
(de n• 3705/91) foi firmado entre as duas empresas em 18 de janeiro de 1991, 
com vistas ao CINDACTA 3, vigorando até 12 de maio de 1993. Portanto, essas 
empresas traballiaram durante 12 (doze) anos em conjunto. 

Além desses docmnentos que citei, a ESCA assinou~ em ocasiões 
diferentes, com representantes dos grupós Raytheon (em 8.6.92), DASA/Aienia 
(em 17.1.94) e Unisys (em 18.03.94), um documento denominado "Non
Disclosure Agreement~', para garantir o sigilo das ir~formações confidenciais elou 
de propriedade das partes que seriam trocadas em relação ao Projeto S!V AM. 

Sobre o relacionamento Raytheon e ESCA, há ainda a esclarecer 
que o rompimento do compromiSso e.ntre as duas empresas, em 18.2.9~, ocorreu 
7 (sete) meses antes do fornecimento pela SAEIPR, ás Embaixadas, do edital do 
Projeto. SIVAM (em' 17.9.93), relativo. à escolha da empresa .estrangeira 

· · fornecedora. de .equipamentos., e 4 (quatro) meses antes da. comunicãÇão da 
.SAE/PR.ás empresas. brasileiras, através da SINAENCO e da AUTOMÁTICA, 
das condições a serem satisfeitas pela integradora (em 16.6.93). 

No relatório preliminar do TCU, ao qual já me referi, há menção 
(item .J.7. da lista de irregularidades deste meu relatório) a pagamentos que a 
ESCA- havia noalizado a uma eri1presa de comunicação empresarial (GWA 
Comunicação Integrada Ltda.) por serviço prestado à Raytheon,. CRUfonru:. 
explicitam duas notas fiscais de serviços, emitidaS em 9.12.94 e 3.1.95; portamo 
muito tempo após a escolha daESCA(9.l2.93) e da. Rayth!'Oil (19.7.9'1) como 
participantes do Projeto SN AM. A Aeronáutica comprovou com fotocópias de 
documentos que tais ressarcimentos à ESCA foram expurgados e glosados. 
Considero que, do ponto de. vista da legalidade, nãa há considerações a serem 

··- .- .. feitas,"'em virtude.da negativa do-pagamento e da·época_.em que~ o fato. 
Por· outro lado, h:i quem entenda .que esse pagamento, ·embora :não re.;onhecido 
pelo, ·Ministério' da Aemnáurica,· · representa uma .. forre· evidência de que 
-pennanecía um· • corttpromisso. entre as duas 'empresaS, aindii • 'quO informal . 
. .Todavia, ao meu juízO, esse restabelecimento de relação erp.presariill, manifestado 
· pelas f"aluiu de pagamentos aludidas pelo TCU, ocorreu após a escolha das duas 

empresas e. ainda que o compromisso· anteriormente firmado e fonnalmente 
revogado tenha permanecido na prática, acreditamos que o fato nao. ~ tido 
influência para a escolha da Raytheon, em razão de a proposta apresentada pela 
empresa americana, em especial a de financiamento, ter sido-inquestionavelmente 
melhór que a de suas ~~es. Portanto~ a minha conclusão é .de que J1ào 
houve prejuizds _, ao - PrOjetO - SIV AM decorrent~i•: do relacionamento 

. R.\l~.,-a1ccr:/E3CJ\ __ ~':e: !!'~•:l=.l~h·:?., j;.1 ;--=,·:~:-:,..,-;-e::t:~ ;:·"in 1·~:i':'!~. c-o 11·~~ ::~i~ 
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Quanto às demais questões apontadas pelo TCU, que aqui 
relacionei com a finalidade de deixar claro para os nobres colegas que foram 
devidamente estudada.., abstenho-me de opinar sobre elas. Não porque as julgue 
desimportanles, mas em razão de não ver nelas implicâncias com a continuidade 
do Projeto SIV AM. 

Devo lembrar aos nobres Senadores que a aprovação da 
Mensagem Presidencial que visa a dar prosseguimento- ao Projeto SIV AM não 
representará o término da apuração das irregularidades pelo TCU, nem tampouco 
a irreversibilidade do contrato do Governo Brasileiro com a Raytheon. caso 
sejam constatadas pelo TCU graves irregularidades em qualquer fase de 
andamento do Projeto. O Ministro ADHEMAR PA!-ADfNI GHISI, eni seu 
discurso na abertura dos trabalhos do TCU~ assim se expressou sobre o assunto: 

"É oponuno, ainda. que se enfatize que a aprovaçao de 
operaçi'Jes de crédito é ato corriqueiro na rotina do Senado Federal (art. 
52. VI, da Constituição Federal). Tais aprovações. independentes do prévia 
oitiva do Tribunal de Contas, ntlo implicam na convalidacào. eor aquela 
Ca.c;a narlamentar de eventuais impropriedades ocorridas ou qye venham 
a ocorrer nos respectivos contratos de execucdo à qfle se de.vlinem os
recursos. A indo que anrovadas as operacões externas de natureza 
financeira node o Ttlhunal. a qualquer tempo promover auíiitorias como 
vem de fato promovendo -· e. na hipótese de aourar irregularidades 

·' ordenar. no uso de sua competência constitucional a adocào das medidos 
corretiva.v aue se ÚT_cain ri~Ci!ssárias que podem cor!'eseonder até mesmo à 
sustaclJo do contrato o que sem dúvid_a constitui uma salvaguarda para o 
próprio Senado Federá! e alento para a sociedade brasileira. " (grifurnos). 

No entanto. quero obter do TCU mn cOmpromisso de 
acompanhar, em caráter pennanente. todos os atos relativos ao SIV AM, de modo 
que a sociedade brasileira tenha a certeza de que esse Projeto serâ bem 
conduzido e de acordo com os princípios ~orteadores da administração pública. 

Z.Z '-'CRÍTICAS AOS PROCEDIMENTOS A DOTADOS 

·2.2.1- Críticas à Disnensa de Licitado· . 

. As implicações com a segurança nacional - o Projeto SIV AM. 
além de procurar o conhecimento mais aprofundado da Região .Amazônica em 
seus &yecte& ~'"Opoliticc~ geoeccnõmiccs· e sociai~·~ objetiva, também sua 
ocupação. e ~gjlância - foram determinantes para que o Ministro-<:hefe da 
SAEIPR e· o Ministro de Estado da Aeronáutica solicitassem.·ao Exm• Sr. 
,"residente da Repúbliéa, mediante a Exposiçãt> de Motivos lnterministerial n• 71, 
datada de 21 de julho de 1993, dispensa de licitação P"'i' contratação do Projeto 
S1V AM. justificada nos seguintes tennos, constantes nos itens 3. 4 ,e 5 daquele 
docmnento, verbis: 

"•••••••••u••"""''""""'"~•·~~·-·--·•"•••••••l••••••••~··•.,••••••••••~••••.,••••• 
3. Neste sentido, vale frisar que a ·implantaç~o do Sistema 

de VigUáncia da Amazônia vai requerer a aquisiçtíp, inclusive do exterior. 
de r(Jdares de v;gi/ância. de equipamentos t!e· radiomonitoraçllo de 
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comunicaçlJes. de monitoração ambiental, de sensoria.mento remoto por 
satélite. de tratame'!!O. integração, .e visualização de dados e imagens, e de 

· comunicações· por·· voz, texto, dados e imagens. f'Qi exigir.· rDmbém. · a 
elaboração de projetas técnicos. implantação de suporte logbotico e a 
integração e a operacioria/i::açtJo de todo o Sistema. 

-1. A publicidade para a escolha desse.f meios de controle e 
para a conseqüente, indicação de quem executará os serviços. inviabiliza a 
garantia "do sigilo que a çficácia do si.'otema exige. pois implir:;a f!q. 
revelação de dados capazes de comprometer a aptidao do Estado para· 
exercer a soberania e o poder de Policia, em sua plenitude, dentro das 
fronteiras do pais e em seu espaço aéreo. 

5. Por o'utro lado, a apresentaçlio de propostas, levando em 
consideração o procedimento licitatório preconizado na Lei n° 8.666. de 21 
de junho de 1993, permite o prévio conhecimento não apenas pelos 
fabricantes capazes e, portanto. potenciais fornecedores (que terbo de 
conhecé-/os), mas também por todo e qualquer interessado em ccmhecer o 
Sistema. de tópicos e indicaç~es técnicas, em geral ''protegidos" tanto no 
pab; que adquire como nos produtores. Para esclarecer as razões dessa 
preocupação basto mencionar que não existe diferença entre os requisitos 
necessários para detectar um aviilo militar intruso e um pequeno aviilo 
narcotrajicante, relacionados, respectivamente, aos aspectos militar e civÍ/ 
dos modemos conceitos de defesa nacional: outros exemplos poderiam ser. 
citados. envolvendo os vários equipamentos do Sistema. Por relevante e 
simificaiivamente temerário cumpre ressaltar que o conhecimento público 
das caracterfsúcas do Sistema e de suas ootencialltfades e limitaclJes há de 
oropiciar facilidades à.~ _qUvidades ilícitas e à prática de procedimentos de 
burla. Nesse contexto. o sigilo tem oor fmaJidade tornar o Sistema 
protegido. tanto quanto possíveL em Proveito de sua eficiência' como 
instrumento dq seguranca do estado e da Sociedade em geral. (gnfamos). 

' . . ,. 

O Exrno Sr. Presidente da República decidiu, então, convocar o 
Conselho de Defesa Nacional par. consultas a respeito da matéria. em análise, 
tendo em vista o que dispõe o art. 91, § 1", incisos III e IV da Constituição 
Federal, verbis: · ' · · 

. ''Art. 91. O Conselho de Defe.<oa Nacional é órgl1o de 
consu/Ja dn Presidente da República nos assuntos relacionado.y com a 

.soberania nacional e a defesa __ do .estado democrático, e dele participam 
COI/t.O.membros natos: - · · · · · 

·············------·····--··-······· .. ········ .. ······-· .... -'--····----·.::.·-·-
§ I o Compete ao Conselho de Defesa Nacionq( 

II/- oropor os critén'os e condicfies de utilizactlo de áreas 
ind;snensávej.~ .à seguranca do te"#ório nacional e opinar sobre seu 
efelivo U.fQ. especialmente na_ faixa__de fronteira e na<o relacionadas com a 
tJre.tervacdo e a w/orocão dos recur:;os naturai.<i: de qualquer tipq; 

.JV- estudar, l!!!m!!J:. e ac_OI!Jpanhar _o de.<i:envnlvimento de 
imciativas necessáriat o garantir a independência nacional e .a defesa do- • 
Estado democrático. " wifamos). ' LI / r's .,1,3 

Dessa reunião resultou o Decreto n• 892, de 12 de agosto de 
I 993-, que "Define orientação para o prl)Cesso de Implantação do· Sistema de 
Vigilância da Amazônia". Esse decreto estabelece, verbis: 
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''Art. )o Os equipamentos e os serviçOs técnicos cuja 
divu/gaç4o compromete'ria a eficácia · dO Sistema de Vigilância da 
Amazônia inserem·se no que preceitua o inâ.m IX do artigo 2-1 da Lei n° 
8.666. de 2/ de junho de /993. 

Art. 2° Em respeito ao princípio da competitividade, os 
órgilos executantes promoverão consultas para obter os menores preços e 
as melhores condições técnicas e de financiamento na seleçdo; visando a 
aquisiçdo dos equipoml!ntos e a realização dos serviços técnicos 
pertinentes . .. 

A supramencionada Lei n• 8.666/93, em seu art. 24, inciso IX. 
dispõe, verbis: 

"Art. 24. t dispensável a licitação: 

IX- quando-houver possibilidade de comprometimento da 
segurança nacional. nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da 
I,?epública. ouvido o Conselho de Defesa Nacional; 

Em que pese à clareza do diploma legal quanto à dispensa da 
licitaçãO apliCada aO caso em análise, a CCSIV AM fonnulou consulta ao mestre 
administrativista CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, para que 
respondesse~ na fórma de parecer j'uridico, a três quesitos relativos à escolha da 
empresa nacional integradora do Projeto, nos seguintes termos: 

"a) em virtude do Decreto n° 892 '93. expedido pela 
Prtstdência da República Federativa do Brasil, e das disposições dq Lei n° 
8.666'93, e Con."~;;ilerpndo, ainda, a neCessidade de sigilo relativamente ao 
software nuclear do Sistema. assim ·co'mo do Sistema como um todo, qu'a/ a 
forma· de si:leçllo e c0i1trataç00 da' empresa_ integradora des!;e Sistema, 
respon.'iáve/ pela ,e,oncepção do referido software? 

b) as disposiçl!es a que alude o art. 2• do Decreto 892'93 
compreendem ou implicam exigência à'Pratica de alguma das modalidades 
llc"it'atórias previsias nci Lei n'o 8. 666193? · · 

c) a Comi.vs(lo de Coordenaçllo poro Jmplantaçilo do 
SiStema de' · Vif:i/dridiJ · da Amazôn(ti, tendo em vista as razões aqui 
eXpostOs,:· poderd contratar · diretamente; portanto, sem licitaçiló, · uma 
empresa de sua 'canfim1Ça: · com · experiência e capacidade· ·técnica 
compatfveis com a magnitude do Projeto é cujo peifi/ 'esteja identificado 
com as qualificações e aspectos mencionados nos itens (. •. ) da presente? 
Em caso pOsitivo,· quais os- fundamentos -legais que amparariam essa 
cantrataçdo?''· 

Em sua resposta o ~igne publicista concltú: 

. . "aJ Emface·do Decreto n• 892. de 12.08.93, expedido pelo 
l'resicknte da República e dos dispositivos da Lei n• 8.666, de 21.06.93, e 
considerando-se, ainda. a necessidade de sigilo · relatil'amente ao 
"software" nuclear do Sistema, bem assim deste como um todo, as 
autoridades encan-egadas desfrutam de larga discriçdo admmistrati'VO 
para, segundo _!~eu pnuiente critério, elegerem a empresa integrqdora do 
Sistema a que se reporta a Consulta, uma vez colhidos, de modo .informal. 
os elementos que consigam arrecadar - direta au indiretament~ e pelo 
meios maiS adequados que o assunto impõe. - --
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A forma de cÕiuratação é, pois, a denominada "contratoçao 
di reta", de acordo com a qual a Administraçllo, exonerada ou proibida -
como ocorre no caso - de r~lizar licitaçiJo, elege o contratado em quem 
deposita confiança de que se trata da empresa mais adequada para 
assumir e efotuor vantajosamente o cumprimento do ohjeto pretendido. em 
vista de obter a mais satisfatória realizaçilo do interesse púb}ico a ser 
suprido. 

h) As disposições a que alude o art. 2" do Decreto 892 '93 
niJo compreendem nem implicam exigência da adoçiJo de algumas das 
modalidades licitatórias prevista na lei n° 8.666193, antes, 
obrigatoriamenle a.f; exclui. 

c) A Comí.<sllo de Coordenaçl/o para lmplantaçl/o do 
Sistema de Vigilância da Amazónia, tendo em vista as razões expostar; na 
Con.fulta, pode contratar diretamente. isto é, sem /icitaçdo, empresa de sua 
confiança cuja experiência e capacidade técnicas sejam compatfveis com a 
magnitude do projeto referido e cujo perfil se identifique com as 
qualificações e aspectos mencionados nos itens 13 a 18 da Consulta. Os 
fundamento.~ legais para tanto residem quer no decreto presidencial n° 
892'93. o qual se e.<teia no art. 24, IX. da lei n• 8.666'93, quer no art. 25, 
''caput", e notadamente no inciso 11, desta mesma lei." (\ jj~ ..1:3.?-

O art. 25, "caput~, e seu inciso ÍI dispõem, ~: 

"Art. 25. É inexigfve/ a /icitaçl/o quando houver 
inviabilidade de competiçdo, em especial: 

.... ~ ......................................................................................... . 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados 

no art. 13 desta lei, de natureza singular. com profissionais ou empresas 
de notória e::;pecializaçdo, vedada a lnexigibilidade para serviços de 
publicidade e dtvulgaçl/o; 

Em seu depoimento o Almirante Mário Flores, que naquela 
ocasião era o Secretário ~de Assuntos EstratégicOs da Presidência da República, 
afiÍmou que todos os membros do Conselho de Defesa Nacional, aí incluldos os 
Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, foram làvoráveis e 
enfáticos no apoiamento da decisão de se dispensar a licitação, tendo em vista 
que a ampla publicidade requerida por aquele processo tomaria conhecida a 
vulnerabilidade do sistema de vigilância a ser implantado, pois quem re<:ebesse as 
especificações sobre os equipamentos e tivesse conhecimentos técnicos para 
analisá-los; inevitavelmente saberia encontrar suas limitações. 

Pot outro lado, argwnentaram os condutores do processo de 
seleção das empresas que iriam participar do Projeto SIV AM que, se há mna 
peímissão legal que prevê a hipótese de dispensa de licitação, éomo .se aplieou 
neste caso, é põrqõ-e eventualmente deve ser usada; caso contrário, não deveria 
existir no l)lundo jurídico. 

Em respeito a todos aqueles que questionaram a dispensa da· 
licitação, fiz uma exauStiva explanação sobre o asswtto, porém, a meu ver, essa 
matéria já foi decidida pelo Senado Federal ao aprovar, no final do ano de 1994, 
as resoluções autorizativas para que a União fizesse as operações de crédito 
externo necessárias ao Projeto SIV AM. Ressalto, ainda, que a decisão de se 
dispensar licitação para o SIV AM esteve sob as atenções de três Presidentes da 
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República sem ser reviStã, o· que demonstra que o argwnento -âe que se- triita de 
assunto de· segurança do território nacional sensibiliza ao primeiro mandatário da 
Nação. seja quem for. tendo em vista seu dever de ter em mente as preocupantes 
questões estratégicas do País. Por outro lado, em razão da autorização dada pelo 
Senado para que o Governo pudesse contrair empréstimo externo, alguns atas 
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com eficácia jtiridica já foram praticados e implicam compromissos 
internacionais, razão pela qual somente graves lesões aos interesses nacioRais li .. t-l ;_ 

podem justificar seu rompimento. tendo em- vista os prejuízos que podem - -
ocasionar nas relações comerciais do Brasil com outros países. 

2.2.2- Criticas ao Processo de Selecão 

Quando foi iniciaâo o processo de seleção da empresa estrangeira,. 
falava~se que o consórcio francês liderado pela Thomson seria o escolltido em 
razão de já estar trabalhando para o Ministêrio da Aeronáutica há mais de vinte 
anos na instalação e operação do sistema CINDACT A. 

No entanto, esse processo de escolha assumiu caracterlsticãS de 
uma concorrê_ncia públiCa iiitemacíoiial, inObstante ter havido dispensa de 
licitação, fundamentada, como afinne~ no art. 24, inciso IX, da Lei n• 8.ô66, de 
21 de junho de 1993. É interessante destacar que o art. 2• do citado decreto foi 
iricluído com a finalidade de estabelecer uma autoJimitação da Aeronáutica nesse 
processo de escolha, estabelecendo que seria obedecido o principio da 
competitividade, mediante consultas a várias empresas para que fosse possível 
escolher a que oferecesse o melhor preço, ~ melhores condições técnicas c de 
financiamento. Portanto, haveria uma eSpécie de licitação, em que seria 
observado o espírito da legislação a respeito. 

A escolha da empresa iitternacional para participar da ímplantação 
do Projero SIV AM éfetiVOu:.se com o encaminhamento do material orientatiVo 
para a apresentação de ofertas de financiamento e propostas de foniedinento de 
equipamentos, com tratamento de sigilo, às Embaixadas, para 16 (dezesseis) 
países, P?r intennédio do Ministério das R~lações Exteriores. 

As respostas com as propostas técnicas foram recebidas no início 
de fevereiro de 1994. Foram II (onze) propostas, sendo 4 (quatro) em consórcio 
e 7 (sete) .de empresas individuais, envolvendo a participação de mais de 60 
(sesseitta) empresas nacionais e estrangeiras. Daquelas II (onze) propostas, 7 
{sete) foram eliminadas por não apresentarem propostas de financiamento, 
classificando-se, assim, as empresas Thomson, Unisys? DASA e Raytheon para 
as fases seguintes do processo de seleção. 

O Brigadeiro Marco Antônio comentou, durante o seu 
depoimento, sobre esse elevado número de interessados em participarem do 
SIVAM:'' 

"Tantas empresas _apresentaram-se como licitantes do 
SIV A}..{ que desafio os senhores a apontare'!' qualquer Ucitaçilo a nfvel 
internacional a que tenha acorrido igual nlÍmero de empresas. Foram mais 
de sessenta empr,e_fas. em "grupos ou isoladamente". 

Não deSejo cansar os ·nobres cole~ com minudências sobre 
como se processou a. escolha da empresa vencedora., apenas resumo algumas 
infonnações, destacandp o que for relevante para a análise. Documentos anexos 
infonnam detalhada!ne!>te _!adas as etapas desse processo. _ 
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A primeira etajJâ. fõt a- ailálise da prOposta técnica, com -a 
finalidade de descartar imediatamente as empresas que não atendiam aos 
requisitos. Nessa fase era "atende" ou ''não atende". O resultado final dessa 
anãlise, que consta em relatórios detalhados, apresentou a proposta da Raytheon 
como sendo a melhor. 

As propostas técnicas foram analisadas por fimcionários de 
aproximadamente {3G) trinta órgãos, pertencentes a 7 (sete) Ministérios, 
dístribuíd'os em ·tre~ equipCs. Os trabalhos de análise requereram um esforço 
total de 94.1~0 H/h (noventa e quatro nul, cento e vinte homens/hora). 

As autoridades que prestaram informações à Comissão 
comentaram sobre a dificuldade para se fazer essas anâlises, em razão de os 
equipamentos não serem exatamente iguais, sendo necessário equa1izá.Jos,. para 
que se pudesse compará-los. 

A segunda fase foi a da análise das propostas financeiras. 
Funcionários de 4 (quatro) órgãos, de 2 (dois) Ministérios, representando 5.290 
H/h (cinco mil, duzentos e noventa homens/hora) realizaram este trabalho. As 
propostas foram entregues no inicio de abnl de 1994. Apenas os 4 (quatro) 
grupos vencedores nos asPectos técnicos e comerciais ofereceram proposta. 
sendo vencedores a Thomson e a Raytheon. Essas empresas apresentaram. uma 
primeira proposta que não satisfez inteiramente ao Governo, sendo ·dada ·uma 
nova oportunidade para que houvesse uma recomposição de propostas. Os dois 
grupos que foram excluídos, um consórcio americano e outro alemão, perderam 
em razão de seus preços serem altos e porque não conseguiram apresentar uma 
proposta de financiamento satisfatória: 

Por último, foram analisadas as proPostas comerCiais que tinham 
financiámento. As que não tinham financiamento foram elimínadas. Esse era um 
requisito básico para participar do certame. Foram efentadas pela CISCEA e 
contar.m1· com 4.740 H/h (quatro mil, setecentos e quarenta homensi)lora).t; 

Novamente · a Raytbeon despontou como . a maiS vantajosa. A p~sb. da 
empresa francesa Thomson, embora tivesse financiamento, previa o lançamento 
de títulos do Tesouro Nacional no exterior. Isso era um inconveniente muito 
sério, pois logo depois foi itnplantado o Plano Real, que proibià o Tesouro de dar 
aval pàra títulos lançados .no exterior. · 

De acordo com as infonnações prestadas, as aberturas das 
propostas, em todas as làses, foram feitas de acordo com o ritual da lei, como se 
fosse mna concorrênci~ com o e~ da inviolabilidade doS envelopes e. su3 
abertura nà presença dos interessados das empresas. 

Na. fase seguinte, restaram a Thomson e a Raytheon, levando-se 
tal fato ao conhecimento do público, mediante nota à imprensa, em maio de 1994. 
El!) julho 4lJquele ano, encerrou-se o processo de análise das propostas té<:nica, 

___ comercial e de financiamento, com a classificação final do grupo venc'edor 
Raythecn, c;om base nos seguintes tópicos: · 

a) melhor solução técnica: 
b) menor pn:ço; 
c) menor risco à execução do Projeto. 

Segundo relataram as autoridades envolvidas com o Projeto 
SIV AM, houve pressões tanto do governo americano· quanto do francês. Os 
Secretários de Comércio dos dois paises estiveram em visita ao Brasil nesse 
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periodo de escolha de empresãs.' Também pelo menos os Embaixadores desses 
paises e da Suécia estiveram com Q Secretário da SAEIPR. 

Em dezembro de 1993, foi escolhida a ESCA como a empresa 
integradora nacional, após a conclusão de processo de seleção iniciado junto a 
duas entidades congregadoras de empresas especializadas nas tecnologias 
requeridas pelo projeto SIV AM, o Sindicato Nacional das Empresas de 
Engenharia Consultiva-:- SINAENCO, que participou com 5 (cinco) empresas, e 
a Associação Brasileira das Indústrias de InformátiCa e- Automação -
AUTOMÁTICA. que participou com 11 (onze) empresas. Ao final da avaliação 
realizada pela ComiSsão de Implantação do Sistema de Controle_ do Espaço 
Aéreo - CISCEA, apenas duas empresas apresentaram perfis de experiência . 
próximos ao desejado: a ESCA - Engenharia de Sistemas de Controle e 
Automação S.A. e a HidroserviCe Engenharia Ltda .• recaindo sobre primeira a 
escolha final. Na ata de reunião que definiu a escolha da ESCA está justificada _a 
decisão nos seguintes termos: 

"A Hidroservice Engenharia Ltda .• que já trabalhara para 
o CINDACTA I, mas que, desde então, se distanciara do Maer, no que 
conceme a projetos similares, não se desenvolvendo e nem se atualizando 
sobre as evoluçõe.'i das necessidades aeronáuticas nessa áTea. Restou a 
ESCA. cujo perfil. a fiilrllr-dos trabalhos_ realizados para o próprio Moer, 
são muito convincente.'>, não só por seu potencial técnicd, mas. 
principalmente, por sua experiência e confiabilidade. Afinal de contas - ~ 
enfocou o Diretor Técnico e OperaCional - é uma empresa que 
demonstrou. em vários contratos firmados com o Maer, sua. competência, 
notadamente pelos vários desenvolvimentos de software para o Sistema de 
Controle de. Tr4fego Aéreo, para o Sistema de Defesa Aérea e pelos 
inúmeros sen•iços análogos prestados ao Maer, que a toma uma empresa 
muito especializada, com ampla e indiscutfvel capacitação técnica e 
conflabilidade mais que suficiente para os serviços de que se· trata, 
acrescentando que os outros serviços necessár_ios à implantação do 
Projeto SIV AA1, lfils como projetes. instalações, testes e outros serviços 
correia/os, poderiam ser prestados através de licitações, desde que não 
houvesse comprometimento aO sistema~ e à legislação em vigor. u 

A acusação de que a escolha da ESCA foi um jogo de ·.carta 
marcada foi respondida afirmativamente pelo Brigadeiro Marco Antônio Oliveirã, 
Presidente da CCSIV AlvL E sobre o assunto indagou: 

"Quem é que, nesie Paf.s. sabia fazer 'software' de defesa 
aérea.· se ela foi a única a ser capacitada? ·Quem é ·qUe ia fazer· ci 
integração do Sistema de Vigilância da Amazónia com os CINDACTAS I. 
II. e III. se os 'softwares' dos CINDACTAS I, II e III peiteiiciám à ESCA .e 
s6 ela 1oabiajazê-los?" 

A referência do Brigadeiro de que a ESCA foi a únicã a .. ser· 
capacitada deve-se às suas informações. anteriore~ prestadas durante seu 
depoimento: nesta Casà, no ·séntído di; . que o. Governo- havia inVestido 
maciçamente naquela empresa,~ que foi a. última a ser adequada às necessidades 
técnicas e operaciomiis ào Ministério da Aeromiutica. Oi.ttras. que receberam esse 
apoio estatal faliram junto com a crise do Estado brasileiro, ·que diminuiu 
sensivelmente sua capacidade de investir, além do que a especialização de 
empresas em segmentos sofisticados como .este. cujo único cliente é o Governo~ 
toma vulnerável a sua existência. 

· .. ·:. ' 

Já o Almirante Flores~ respondendo ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy questionando .a esc:oiDa da ESC.L>..,. rranífestc:u-se ~.ssim: ·: 
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"(..) nenhuma empresa de integração, de 'software ' 
brasileiro, nenhuma. reclamou da decisão que foi informada à imprensa e 
divulgada. Houve uma concordância generali=ada das empresas sobre a 
sua incapacidade de levar a cabo aquele empreend;mento ''. 

Sobre o assunto~ manifestou·se o nosso colega Senador Roberto 
Requião, durante a mesma sessão: 

.' "Quando vejo a experiêilóafntSiraáa da ESCA. reconheço 
nela uma tentativa da Aeronáutica em criar uma empresa nacional. Eu 
disse a V. Ex~ na reunião. anterior, da qual participei, que lamentava não 
tennos tentado fazer 5, 6, /0, /5, 20 ESCAs. As alternativas seriam mais 
interessantes . .. 

Do Brigadeiro Marco Antônio, continuando sua argumentação na 
defesa da ESCA: 

"Enti1o, se V. Ex~. me perguntam. digo qúe a ESCA estava 
com 90% ou mafiâe chance de ser a dona dessa pane de integração e de 
'software·. mas não nos furtamos em ""avaliar o me~cado, porque poderia 
aparecer, por exemplo, uma empresa que tivesse feito um projeta na A/rica 
do Sul ou que se tivesse capacitado nO exterior. e na o soubéssemos". 

As autoridades do Ministério da Aeronáutica confiriitam que., na 
avaliação para escolher a ESCA entre 16 (dezesseis) empresas que mostraram 
interesse em participar do SIV AM, não foram usados os mesmos critérios 
utilizados na escolha da empresa ou consórcio de empr~ estrangeiras para o 
fornêcimeltto de equipamentos. O exame centrou-se no~ tr3balhos realizados ·por 
essas .empresas nacionais nOS últimos anos, analisando--se sua complexidade e 
semelhanças com o que se pretendia executar no âmbito do SIV AM. Pelas 
infonnações prestadas, não havia alternativa. E a Comissão levou essas 
informações ao Ministro ·da Aeronântica, a quem coube a decisão de contratar a 
ESCA com dispensa de licitação .. 

Foi lembrado ainda pelo Brigadeiro Marco Antônio que (são suas 
as palavras) :·rodo o sistema de dejésa aéreo, no Sul. no Centro e no NOrdeste 
deste Palsfoi contriitado sem licitaçllo, (. .. ).Apenas, escolhemo:;' uma e'rnpresa. 
Se o Poder Público pode, escolhe uma empresd'. Devia estar fazendo referência 
à empresa Thomson agora preterida pelo Projeto SIV AM. 

Outra infonri3Ção qUe me foi prestad~ a qual não vem sendo 
discutida pelos meios de comunicação e, podemos acrescentar, pouco l~b~. 
pelas próprias autoridades envolvidas na polemica SIV AM, é que a dispensa de 
licitação quanto à ESCA estava limitada a dois itens. Vejamos o que disse o 
Brigadeiro em seu depoimento: 

"Há que se fazer uma observaçllo, porque essa história 
nimca foi bem entendida. Só pedimOs inexigihilidade de /icitaçllo. para 
contratar a ESCA para dois itens: paro ·o desenvolvi'me'nto do 'software' 

· iiuclear do s!stema e para a integração sistémica. Quanto aos outros itens, 
tais como gerenciamento, fiscalização de obras C;vis, garantia de 
qualidade logfstica de material e assistência e gestdo do projéto, todos 
estes .seriam feitos obrigatoriamente através delfi.porque assim exige o 

-financiãmento do Eximbank. Ndo poderia ser: o·OavernQ quefariti; mas 
niJo significaria qUe seria faturamento da F.SCA. Jamais: · · 
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Seriam todas licitadas, como já colocamos na imprensa. 
Lamentavelmente, nesse campo, se não colocar um artigo pago não é 
publicado; saem meia dúzia df! palavras. Dissemos claramente: 'as obras 
civis serão licitada~~ o gerenciamento será licitado, a fisca/izaçdo será 
licitada. a garantia d_e qualidade será licitada e tudo isso estava dentro 
desses valores. " 

2..2.3 - Criticas à F orms das ResoluçõeS do Senado Federal 

No decorrer dos debates ocorridos no âmbito das reuniões 
conjuntas da Comissão de Assuntos Econômicos, da Comissão de Relações· 
Exteriores e -Defesa Nacional e da Comissão de Fiscalização e Controle 'foram 
levantados questionamentos a aspectos referentes às Resoluções nO$. 91, 93, 95, 
96 e 97, todas de 1994, autorizativas dos emprestimos externos destinados à 
implementação do Projeto SIV AM. · · 

Confonne pode se verificar ·nas notas taquigráfiCas daS reuniões 
realizadas, tais questionamentos dizem respeito a três ãspectos, a saber: 

a) menção .. no texto das citadas resoluções (arts. 3° e 4°), às 
empresas ESCA S.A e Raytheon Company; 

b) contratação de empréstimos junto a agências do Banco do _ 
Brasil no exteriOr; -

c) emissão, por parte da República Federativa do Brasil, de notas 
promissórias como garantiá das dívidas assumidas junto ã empresa fomecedora 
~~e-p . 

A seguir, passarei a detalhar cada um dos aspectos apontados. 

. A avaliação do primeiro aspecto dos questionamentos referentes 
à fonna das referidas Resoluções deve inicíar~se pela análise da Resolução 0° 96~ 
de 1989, que "dispóe sobre limites globais para as operações de crédito externo e 
interno da União, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder 
público federal e estabelece lúnites e condições pára a concessão da garantia da 
União em operações de crédito externo e interno". Essa Resolução estabelece, 
em seu art. 14, que: 

Art. 14. As resoluções d~ Senado Federal que -autorizem as operaç~es de 
crédito de que· trata esta Resolução. incluirdo. ao menos. as seguintes 
informações: _ 
I -valor da operação e moeda em que será realizada; 
11 :_ obJetivo da operaçilo e órgão executor: 
III- condições financeiras básicas da operaçOo; 
IV- prazo para o exercíciO, da operação_ 

. No caso das Resoluções em tela, além dos quatro. iler!S acima, 
foraM introduzidas duas inovações: 

· a) a obrigação de formalização de contrato entre o SIV AM c o 
consórcio formado pelas empresas ESCA S.A. e Raytheon Company como 
condição prévia para a assinatma dos contratos de empréstimo (art_ 3j;. 

b) as parcelas a serem atribuídas à ESCA e à Raytheon no 
conjunto dos cinco contratos de financiamento~ discriminando--se, inclusive, o · 
total destinado às obras civis do Projeto SIV AM (art. 4"). 
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As dÚVIdas suscitadas dizem reSpeito ao fato de que os novos 
itens seriam condicionantes que não enconttam precedentes em outras resoluções 
do tipo, impondo limitações desnecessári;e; à faculdade de o Poder Executivo 
exercer as autorizações recebidas-. 

De fato, a exclusão da ESCA pelos motivos conhecidos tomou 
inaplicáveis- todas as resoluções relacionadas ao Projeto SIV AM, sendo esse 
motivo que levou :o· Poder Executivo, por meio da Mensagem rio 284, de 1995, a 
solicitar sua adequação. 

Em defesa da manutenção dos mencionados arts. 3° e 4°? foi 
argumentado que a Resolução n' 96, de 1989, apenas fixa os itens mínimos, não 
vedando qualquer outra in(onnação ou condição que se coadune com a 
competência privativa do Senado Faderal de dispor sobre limites globais e 
condições para as operações de crédito da União (art. 52, VII, da CF). 

Ademais, sugestão no sentido de que os contratos de 
financiamento somente deveriam ser formalizados após a assinatura dos-contratos 
comerciais que lhes dessem amparo consta dos pareceres da Secretaria do 
Tesouro Nacional que acompanharam as Mensagens do Chefe do Poder 
Executivo, embora não haja menção às empresas ESCA ou Raytheon. 

Concluindo, posso afinnar que as condições introduzidas pelos 
arts. 3° e 4' das Resoluções n~. 91, 93, 95, 96 e 97, tódas de 1994, apesar de não 
configurarem uma extrapolação das competências do Senado Faderal, sio 
inadequadas na medida em que limitam de modo desnecessário a autorização 
concedida ao Poder Executivo para contrntar os empréstimos, dificultando, assim 
a própria implantação do Projeto SIV AM. 

Esta Casa, no exercício das competências privativas que lhe são 
atnbuidas pelo art. 52, V e VI!, da Constituição Federal, deve. tratar as 
autorizações pleiteadas de forma geral, não descendo a detalhes, !ais .Como o 
nome da· empresa a ... ser contratada para a realização do projeto a ser 
implementado com reclliSOs oriundos de operações de crédito. As limitações 
acaso necessárias devem ter caráter genérico e visar impedir operações ou 
cláusulas atentatórias aos interesses -da Nação. 

Assim, entendo que a pleiteada adequação do teláo das referidas 
Resoluções ã nova situação criada pela saída da ESCA deve contemplar a 
retirada desses artigos, de modo a dar a elas uma fonna geral. 

Ademai~ como o prazo para o exercício das autorizações 
originais- venCerá no próximo mês de juriho, entendo que o mesmO deva ser 
prorrogado. · · 

. . . l . 

- O segundo aspecto dos questionamentos à fonna das ~luçiles 
refere-se ao fato de que as Resoluções n~. 91, 93 e%, !"!las de 1994, tratam de 
empréstimos a serem contratados com o Banco do Brasil· S.A, Agência Grand 
Cayman, com repasse de recursos obtidos junto à EKN .(~uécia) e ao Eximbank 
(EUA). 

A controvérsia levantada na Comissão ~mlta em relação a tal 
contratação prende-se ao fato de que a Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de I %4, 
em seu art. 19, I, b, parte final, proíbe ao Banco do Brasil, de forma expressa. . 
conceder crédito de qualquer natureza ao Tesouro Nacional. O _parágrafo iNico~., 

00663 



00664 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

do art. II do Decreto-Lei n' 1.3!2, de 15 de fevereiró de 1974, abriu exceção a 
esta regra para os casos de operações de crédito externo concedidas por agências 
do Banco do BraSil situadas no exterior. 

Ocorre, porém, que diploma legal posterior, a Lei n• 7.492, de 16 
de jtmho de 1986~ a chamada "lei do colarinho branco'', tipificou como conduta 
criminal, em seu art. 17, a concessão -de empréstimos ou_ aàiantamentos de 
institUições firianceiraS-- a sêus controladores, no caso do Banco do Brasil, a 
própria União. Para tanto, fOi fiXada a pena de reclusão de dois a seis anos e 
multa. 

Isso suStenta a tese de que os empréstimos concedidos pelo Banco 
do Brasil S.A., Agência Grand Cayinan, não poderiam ser contratados, sob pena 
de seus administradores incorrem em ilícito penal. 

Em contrário, argumenta a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional- PGFN, citando o grande henneneuta Carlos Maximiliano, que norma 
geral posterior (art. 17 da Lei n• 7.492/86) não revoga tacitamente a norma 
especial (parágrafo único do art. !1 do Decreto-Lei n• 1.312174), podendo-se 
considerar ambos conciliáveis, sendo os emprêstimos legais. 

Cheguei à conclusão de que~ nesse caso, a questão sob análise 
exige um esforço maior;- de interpretação. 

A sustentação da tese de que a exceção criada pelo parágrafo 
único do art. 11 Decreto-Lei 0° 1.312174 mantém~se frente aos dispositivos da 
"lei do colarinho brancon é razoável, embora não tenha o condão de suprimir -
todas as dúvidas~ por tratar~se de norma legal posterior sobre o mesmo assunto. 

Resta, assim, o ensinamento de Carlos Maximiliano. '~a dúvida 
·se considerará uma nonna t:onciliável com a outran. 

0.-terceiro aspecto dos questionamentos à forma das Resoluções 
refere-se ao fato de que o art. II da já referida Resolução n• 96, de 1989, veda à 
União emitir notaS promiSsôrias como garantia de compromissos junto ã 
fornecedores? verhis: 

Art. 11. É vedado à União e às suas autarquias as_sumir compromissos 
diretamente com fornecedores, prestadores de serviços ou empreiteiros de 
obras., mediante emissão ou aval de promissórias. acêite de duplicatas ou 
outras operações similares. 

Notas promissóriaS- e duplicatas· são instrumentos do Direito 
Comereiàl. Desse modo, o dispositivo em tela visa a impedir que litfgios 
advindos de compromissos asswriidos pela União saiam do âmbito do Direito 
Administrativo, mantendo-se, assim, o principio da supremacia do pod,.,. público. 

Os empréstimos autorizados pelas Resoluções n~. 95 e 97, ambas 
de 1994, contemplam à emissão, pela União, em favor 'das empresas SN AM 
Vendor Trust, consórcio de diversas empresas do ramo aeronáutico' e de alta 
tecnologia comandado pela Raytheon, e a própria Raytheon Company, de notas 
promissóriaS, em désacordo com o retromencionado artigo, fato este contestado 
na-Comissão Conjunta. 

O· argumento utilizado para o não-enquadramento daquelas 
operlições de crédito na regra geral do art. 11 da Resolução n• 96, de 1989, foi o 
de que tal regra ·aplica ..se a operações comerciais propriamr:nte ditas, e as 
operações em questão são claramente operações financeiras: 

Março de 19% 



Março de !YYb ANAlS DO SENADO FEDERAL 

Não há como deixar de concluir que a regra vedando a emissão de 
notas promissórias por parte da União para a garantia de compromisso j1mto a 
fornecedores é plenamente justificável como wna forma de preservar a 
supremacia do poder público em operações comerciais. 

Levando-se em conta as peculiaridades do Projeto SIV AM e as 
caracterisricas- financeiras das operações de crédito autorizadas, ConclUímOs pela 
correção das Resoluções n~. 95 e 97. ambas de 1994. Ademais, as mencionadas 
resoluções autorizativas têm a mesma hierarquia legal da Resolução n• 96. de 
1989. o que lhes permite abrir e.xceções à regra geral. sem revogá-la. É de todo 
conveniente, porém, que tal excepcionalidade fique expressa no ato autorizativo. 

2.3- CRÍTICAS AO PROJETO EM SI 

2~.1 - Criticas à Alternativa Tecnológica Adotada 

O Parecer apresentado na Comissão de Assuntos Econõmicos 
pelo Senador Gilberto Miranda concluiu pela proposta d: Projeto de Resolução 
que toma sem efeito as autorizações Concedidas à União para contratar operações 
de crédito destinadas a financiar o Projeto SIVAM. Fundamentoq ~ 
proposição a avaliação da "necessidade imperiosa de o Governo Federal 
promover uma revisilo do SIVAM". devido ao fato de, na opinião do Senador, 
existirem tecnologias alternativas mais eficientes e mais baraias que aquela 
adotada na atual configuração do Projeto. 

Com base em um dedicado esforço de coleta de informações 
realizado por intennédio de audiências~ visitas e reuniões técnicas,. no País c no 
exterior,. confonne"' relatado no Parecer,. o Senador Gilberto Miranda concluiu 
existirem duas tecnologias que poderiam ser empregadas com vantagem no 
Sistema de Vigilância da Amazônia. Essas tecnologias são o sistema de radares 
"Over-The-Horizon'" - OTH - e o sistema de navegação por satélites chamado 
de "Wide Area Augmentation System ••- W AAS. 

O Brigadeiro Marco Antônio Oliveira, coordenador da 
CCSIV AM, = seu depoimento na 3' Re~mião Conjunta das Comissões, 
descaracterizou a possibilidade d~ os sistemas. OTH e W AAS virem a representar 
soluções tecnológicas alternativas para o Projeto SIV AM:. 

[O OTH] Nilo serve porque nilo tem precisilo. Como posso 
interceptar um objeto no espaço com uma precisdo de 40 quilómetros? 
Nilo tenho como fazer uma viagem de avido para chegar a esse objeto no 
espaço. e ... nilo há nenhuma pi'Ova de que o OTH funcione nas regii!es 
equatoriais. 

(. .. ) O OTH niio ê homologada para-controle de tr4(ego 
aéreo. Ainda que tivéssi!Smos o OTH. se queremos controle de tráfego aéreo 
na Ainaz6nio, preci.<;amo.Ç dos -meios convencionais, dos . radore.rr 
convencionaiS. (. . .) Se tivennos que fazer um si.<;tema de defesa aérea, terá 
que ser com um radar primário. convencional. tridimemoional. Essa I a 
que.<tão dJ1 OTH. O OTH não se aplico ao SJV AM. ' . 

(. . .) 
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O W AAS é uma concepçlio americana para dar suporte à 
navegação. Ele auxüia o piloto. Ele não exerce controle do espaço. Nlio há 
como o W MS exercer controle do espaço aéreo. Ele dá informações 
preci!iOS, por meiÕ ·do GPS. para as aeronaves; e as aeronaves voam 
dentro das rotas esJabelecidas. Is:;o permite. dada a precisão do sistema, a 
redução do espaçamento entre rotas com segurança:-o."> avfõe.ç vão poder 
voar mais próximos uns dos outros, que ainda não é o casó do Brasil; é o 
caso1io Atlântico Norte, dos Estados Unidos em alguns locais. Ele permite 
mais: permite 'aos bandidos voar exatamente para o ponto onde eles 
querem, ou seja, mUito antes de nos ajudar no S!V AM. ele no.; atrapalha, 
porque vai dar uma fe"amenta extraordinária para quem quiser fazer 
v6os ilfcitos.1 

Concluindo, gostaria de afimiar que me inclino a aceitar as 
ponderações do Ministério da Aeronáutica que, além de ser wna instituição 
especializada na matéria, dedicou anos de estudo e milhares de homens-:hora de 
trabalho de técnicos especializados na concepção e fonnulação do Projeto 
SIV AM. Contudo, o estabelecimento de uma conclusão cabal sobre qual é a 
melhor alternativa tecnológica para o Projeto SIV AM exigiria uni nível de 
conhecimento técnico que, reconheço, não me é próprio nem me parece ser 
próprio do Senado Federal. A mim me parece, ademais, que essa é mna 
responsabilidade tipica do Poder Executivo, é matéria de conveniência 
administrativa do Executivo. 

2.3.2 - Criticas à Prioridade dos Dispêndios 

Uma outra linha de criticas que apareceu de forma recorrente nos 
debates realizados em torno do Projeto SIV AM refere-se à dúvida sobre a 
prioridade com que .~am ser alocados os recursos na Amazônia. Em outras 
palavras, essas crificas assmnem, implícita ou explicitamente, que seria melhor 
destinar a outras finalidades os recursos que se prevê gastar no Projeto. 

Esse tipo de critica surgiu, por exemplo, no depoimento do 
Professor Rogério Cezar de Cerqueira Leite da seguinte forma: 

_ Eu co/ocarià US$ I A bilhão, fazendo escolas. fazendo 
'saneamento básico ·na Amazônia. Penso que ai eu estarei defendendo 

. melhor o intere..-;se nacional e o interesse do povo da própria regidO. 2 

oS defensores do Projeto SIV AM apresentaram .dois tipos de 
resposta a esse questionamento. O primeiro, informado por wna perspediva 
imediatista. enfatiza o aspecto de que os recursos que se planeja aplicar no 
~ojeto são recursos provenientes de financiamentos internacionais, em condições_ 
bastante favoráveis, destinados ã importação de equipamentos e serviços, que não 
poderiam ser direcionados para o finanCiamento de programas sóciais na 
Arit3zônia. 

1 Nac.as taquigráficas da 3• reuniao (OS/1219!i), p. 56. 
~ Nota tlqUigníficas da 4. ramilo {06/12195). p. 8. 
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O segundo tipo de resposta, informado por uma perspectiva de 
longo prazo, enfatiZ. a importância do Projeto SN AM para a preservação e o 
desenvolvimento da Amazônia. A palavra preservação aparece aqui, não. só no 
sentido de preservação ambiental, como também no de manutenção da Amazônía 
enquanto território sob controle brasileiro. O Almirante Mário César Rores 
chegou a afumar explicitamente que " ... se este Pais não pudei- desembolsar 
US$2 bilhões e 800 liiflhões durante 19 anos para cuidar da .sua Amazôniã, é 
melhor esquecê-la.. " 3 

Em resposta ao questionamento de que o SIV A.M: não contribui 
para a solução dos problemas sociais da Amazônia. o Ministério da Aeronáutica 
afinna que: -- -

... o ctmhecimento sobre a região [proporcionado pelo 
SIV AM] permitirá. aos governantes. o estabelecimento de politicas 
adequadas à inregraçiio da Amazónia ao restante do Pais. nos segmentos 
econômico, político e social. A sinergia das informaçõt!s do conhecimento 
criard as condições essenciais para uma nO\Ia concepção de administraçtio 
o que. certamente, reverterá em beneflcios sociais, hoje difíceis de sérem 
dimensionados. 4 

Apesar das dificuldades de dimension~ento_ dos impactos do 
Projeto SN AM~ o- Ministério da Aeronáutica refere-se a -mna série resultados que 
um estudo de viabilidade do Projeto, realizado pela Secretaria de Assuntos 
Estratégicos- SAE -, teria indicado.' Tal estudo estimou que, além de outros 
impactos positivos, apenas os ~os decorrentes da,redução das aluais perdas de 
madeira por falta de manejo adequado, poderia ser responsável? isoladamente, 
pela viabilidade econômica do Projeto. 

Acredito que essa estimatiVa é exageradameÕte otimista e ~~ os 
investimentos em progfamas sociais de educação, saúde. saneamento básico etc .• 
de que tanto a Amazônia carece. são necessários. e o Governo qão pode 
negligenciá-loS.---Estot(CO!J.vencido, conrudo, de que o Projeto SIVAM P6de ser 
uma ferramenta extremame~te útil para o desenvolvimento da Amazônia._ Pode 
ser úhl para, por exemplo, a identificação de novas áreas de exploração agrícola, 
para a reorientação das arividades econôinicas de áreas já exploradas,. de forma a 
estimular novas fonnas ·de exploração que sejam, _ ao mesmo tenlPo, menos 
agressivas 30- meio ambiente e ffiais rentáveis a médio e longo prazos.. Acredito, . 
portanto, que o SIV AM pode ser uma ferramenta de f4ndarnental ,illli)Ortância 
para a própria melhoria das condições de vida da população da Atruizônia 
brastlelra. Podem . ser pouco produtivos os investimentos Sociais~ caso estes 
venham desvinculados, por exemplo, de melhores perspectivas de emprego e' 
renda. 

. É neCessário reconhecer,· contudo, que esses. possivei~ _fesulta.dos 
pos1ttvos nilo silo conseqüência direta do funcionamento do SN AM. Tais 
resultados somente ocorr~ se as informações levantadas pelo SN AM 
efetivamente alimentarem as ações concretas do Govenio na Amazôriia.' Para 
isso é necessário que o Governo promova mna profunda reforma na sua forma de 
atuação na Amazônia. É necessário um eferivo compromisso Com o 
fortalecimento dos órgãos e das ações articuladas em tomo do Sistema de 

' NObS bqlligJáficas da 31 reuniJo (OS/12195). p. 23. <. 

• Minislbioda.Aeronáudca. (11/01196). op~cil .• p. 19. 
, Coilformc Ministério da Aeronãutica. (11101/96). opus clt .• pp . .IS c 16. 
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ProteçãÓ da Amazônia - S!P AM. Um compromisso que exigirá, entre oumis 
coisas, uma expressiva elevação dos recursos hoje destinados àquelas ações. E~ 
ainda mais, tais ações precisarão estar orientadas por um projeto nacional de 
desenvolvimento para a Amazônia 

Aqueles que criticam a decisão de aplicar nossos escassos 
recursos no Projeto S!V AM terão feito wn julgamento acertado, caso o Governo 
não se comprometa expressa e efetivamente com o fortalecimento do SIP ~ 
como um primeiro passo na direção da construção de um projeto nacioDal de 
desenvolvimento da Amazônia. 

Isso é de 1\mdamental importância para que o S!V AM atinj~ os 
seus objetivos. · 

2.3.3 - Críticas i Concendo Gen.l do Projeto 

Os debates havidos em tomo do Projeto S!V AM permitirãrit. a 
identificação de 1l;IIl conjwlto consistente de criticas à própria cOncepção geral do 
Projeto. · 

Algumas destas criticas, como aquela realizada peio Professor 
Rogério Cezar de Cerqueira Leite6 

, iniciam por uma descaracterização da 
mgência e da necessidade de sofisticação e compJexidade envolvidas na 
concepção atual do Projeto .. Acredita que: 

Quanto à questão da proteçilo militar ... É ·muito pouco 
provável que hoje, no fim do século~ algum avanço contra a soberania 
brasileira sobre a Amazônia se faÇti por. esse caminho. Se· alguma· coisa 
acontecer será por via diplomátiCa, por meio de guerras' qUe vão 'oCon-er 
dentro da Senado, dentro do Congresso Nacional. (...) 

Não há meios ou ambiente para um país como os Estados 
Unidos ou a Rússia, ou qualquer outro, fazer uma irtWJ.v&J tki·Amazônia. 
Ndo será por meio de força militar que se fará es.sa invasilo. Também 
nenhum dos outros pequenos pofses pela fronteira oferecem qualquer 
ameaça. Ninguém acredita, hoje em dia, que possa acontecer uma 
agressdo desse tipo. principalmerlte Porque a nos.c;a /egislaçdo já é 
extremamente liberal. 

Quais sdo as riqur..as que temos? O que existe que possa 
suscitar. a ganância de outras nações, de outros Estados, de outras 
organizações? Temos riquezas minerais, mas a maneira de. se apossar 
delas é muito simples. Registra-se uma lavra. cria-se uma companhia, e 
nilo há restrição nenhuma para que esse ou aquele pai'i venha esiabe/ecer 
aqui. uma atividade económica produtiva ... Essa é a maneira muito mais 
barata de ter acesso às riquezas minerais do Pais. Ninguém ~i entrar ~a 
Amazônia à força poro buscar os suas riquezas ll!inerais. (. .. ) 

A diversidade biológica ndo se leva por caminhão, mos por 
informaçilo... É· a Lei de Patentes que pode preservar, S. quisermos, 0 
biodiversidade para uso no BrasiL Nilo há como segurá-la, segurandO o 
território. porque é pura infórmaç4o.-

Colher uma pequena semente é suficiente para criar toda a 
informação que se precü;a. para utilizá-/a posteriormente. de mfmeira 
indu.<trioi. · 
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As riquezas que julgamos ter, que são a biodiversidade, as 
riquezas minerais. até o próprio espaço, já estão - digamos- abertas: nl1o 
há como seguráRla.<o nem mesmo com um si.fitema de vigilância. muito 
menos com armas. 

O sistema de vigilância que tem de ser feito na Amazônia 
deve ser de outra natureza completamente diferente. 

O Professor Cerqueira Leite acredita. em primeiro lugar, que não 
há uma necessidade premente de implantação de um sistema de defesa mili_tar na 
Amazônia; em segundo lugar~ que a proteção ao vôo _não precisa ser 
implem~tada da fonna como prevista no Projeto e, ainda, que a proteção ·ao 
meio ambiente previstaj~ e~~aria sendo feita-de fonna adequada: - · 

A proteçiio ao vôo não precisa ser impleme,ntada como está 
explicito no SIV AM. 

Aviões crozam hoje grandes distâncias, cruzam o mar, onde 
nao há nenhum sistema de radar. Nilo é preciso um sistema de radares · 
primários parO OSSegiitar a segurança de vôos; senão ninguém . Voaria 
sobre o Atldntico. que -é mais extenso do que a Amazônia. Nilo é isso que 
está em jogo. Não há raziJo para um extenso sistema de proteção ao vôo 
além do que já exi.~te. É claro que os sistemas de radares primários são 
necessários nas proximidades dos aeroportos. como o de Belém e Manaus, 
que recebem aeronaves em circunstâncias de tráfego bastante intenso; mas 
isso vem naturi:Jimente. como já existe em Belém, de acordo com o 
tráfego.(. .. ) · -

Quonto à questito da proteçllo do meio ambiente. 
praticamente o que está descrito como missiJo do SIV AM já e.~tá sendo 
feito. E tenho orgulho, como brasileiro, de dizer que está sendo bem feito. 

· O trabalho que o INÍ'E está fazenda quanto a imagens de 
satélites Lf de pri~eirQ ca~egt?ria e internacionalmente reconhe;C,ido, tanto 
que o pevsoal da ESCA e, da Ilclytheon veio aprender com o INPE, pora 
depois vender ao Brasil. · . 

"Na questão de proteçaà, todos aqueles itens de proteÇi1o do 
meio ambiente já estilo sendo efetuados .no Brasil. 

Essa linha de raciocínio ·critica com veeiitência a 3Itemativa 
pretendida de comprar no· exterior o que· entendem ser um pacote completo e 
fechado, .como aquele que seria fornecido peta empresa Raytheon. 'e vê nessa 
altema6w uma concepção básica sirnilaT'àquela que teria orientado, por exemplo, 
o fracassado Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. · .. 

Termina por propor a concepção de um pi-ojeto alternativo que 
·venha a· ser desenvolvido progressivamente e com base na capacitaçio 
tecnológica e industrial do Pais, nos moldes ~ experiênCiã-"recehte· e bem 
sucedida de 'projetas' de afta complexidade tecnológica como a do Laboratório 
Nacional · de bi!Z Síncroton e a do ·chamado PrograJna Nuclear Parnlelo 
desenvolvido pela'Marinh> 

· · · ' · PerspeCtiva semelllante ·orienta à critica · .ao Projeto . SIV AM 
'elaborada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC.7 A 
SBPC acredita, não só ser possivel a realização de um projeto SIV AM alternativo 

. co~ um~ ~uçio de custos da ordem de 40% em relaçf!Q·ao que é atualmente 
estimado • · como também que tal projeto representaria uma verdadeira 
oportunidade para o desenvolvimento da capacitação tecnológica nacional: 

' SBPC'. A inteligência Nacional e o S!VAM, janeiro de 1996. 
• Idem. p. 19. ,. • 
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Em qualquer pais cônscio de seu futuro, um projeto como o 
SIVAM seria organizado de forma a garantir a geração de competência 
tecnológica. Sabemos que nehum dos pai;es centrOis possui uma extensdo 
territorial e uma floresta tropical como a Amazônia. Este fato geográfico 
representa um fator fundamental para o desenvolvimento local de 
tecnologias intemacionalmente competitivas em áreas como controle de 
tráfego aéreo, auxilio à rádio~navegaçilo, sen.;oriamento remoto e bancos 
de dados ambientais. O desafio de sabermos ocupar e preservar a 
Amazônia traz, no seu bojo, a possibilidade de nos tomannos líderes 
intemacionais nestas áreas. [Nesse sentido,] A recomendaçdo final da 
SBPC é que o Governo Federal deveria realizar uma nova licitação 
pública para o SIVAM que amplie a participação da tecnologia e 
engenharia nacionais, sem prejuizo da qlfalidade técnica do resultado. 

A critica à concepção gera] do Projeto apresentada pelo 
Brigadeiro Ivan Frota em carta enviada ao Presidente da República, lida pelo 
Senador Roberto Requião na 3• reunião conjunta, reflete uma concepção que tem 
pontos de contato com aquelas expressas anterionnente. Defende uma 
concepção mais siinplificada do Projeto e· "... uma filosofia_ ~ implantaçdo 
gradativo, com o aproveitamento U~tivo das possibílida_des nacionais mesmo 
que niJo fossem as mais sofisticadas ... " O _Brigadeiro Ivan Frota coloca, 
contudo, wna ênfase muito maior na " ... imensa vulnerabilidade estratégica que 
o nosso Paí.v será pa.~r;ível, se tal empreendimento for contratado à empresa 
estrange;ra de forma global e integrada, como está sendo atualmente 
pretendido" Segundo o Brigadeiro: 

Se esse contrato for assinado, estaremos oferecendo a um 
·determinado país, Estados Unidos ... um in.r;trumento de valor estratégico _ 
incOmensurável. 

· Tal fato dará à esse país acesso global a toda Região 
Amazõnica sul-americana para acompanhamento eletrônico. permanente 
de elementos informativos vitais para seu-controle, tais·como:·circulaçao 
aérea formal t ·clandestina, movimentos terrestres significativos, mormente 
na área fronteiriça. monitoração das reservas indígena~ e florestais, com 
conrrole das atividade.<; nômades da.ç , -queimadas, respectivamente; 
pe.vquisa priv;/eRiada do maior acervo de biodiversidade do planeta, e o 
que é profundamente mais sensfvel e ambicionado pelos paf.r;es ricos: a 

.. identificaçiio e exala localização do infinito potencial de minerais _nobres e 
preciosos no seu sub.mlo, através de técnicas de senso.riqnJenlt;J r.emoto. 
somente possíveis por sohrevôos a médias e baixas altitudes. 9 

. . Num esforço de sÚltese, é possível dizer que as principais criticas 
à concepção geral' do Projeto baseiam-se, por um lado, no questionamento da 
sofistiCação ou da própria necessidade de diversos dos subsistemas previstos e, 
por outro, na argüida wlnerabilidade estratégica e inconsec[dêilcia· econômica e 
tcçnológica da decisão de adquirir de. uma empresa estrangeira o ciue Consideram 
ser mn pacote fechado de equipanientos e sistemas. ReconheCem,. contudo~ a 
nc:c:cssidade de implantação de um sistema de vigilância da Amazônia, desde que 
este seja concebido com algumas caracteristicãs diferentes das do atualmente 
proposto e seja implantado por intennédio de uma no>;~ licitação pública que 
amplie a participação da tecnologia e indústria nacionais.· 

Os defensores do Projeto SIV AM questionam a validade de cada 
um dos_ aspectos r criticas à concepção geral do ProjetO. 

" Idem. p.ll. 
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A defesa do Projeto SIV AM é, normalmente, iniciada pela 
tentativa de afastar wna cOinpl'eensão parcial do Projeto, que~ muitas vezes, 
compromete as criticas que são feitas a ele. Nesse sentido, o Ministério da 
Aeronáutica afinna que: 

O SIVANI é, na verdade, muito mais (do que um Sistema de 
Controle do Espaço Aéreo]. O SIVAM é um complexo sistema composto de 
sensores para aquisição de dados. meios de processamento, visualização e 
difUsão de dados, proporcionando a co/eta, integração e acesso a 
infonnações que permitirão, aos órgãos com airihuições na Amazônia, 
atuar, sem duplicidade de recursos e com um elevado nível de integração e 
qualidade de resultados, numa vasta gama de atividades, dentre as quais 
destacam-se: · 
• Proteção ambiental; 
• Controle da ocupação e do uso do solo; 
• Vigilânçia e controle de fronteiras; 
• Prevenção e controle de endeJ11ias e epidemias; 
• Atuação da defesa civil: 
• Identificação e combate a ativ;dades ilícitas; 
• Proteção de terras indígenas: 
• Vigilância e controle de tráfego aéreo; 
• ·Apoio ao contf·ole e ·à óréulaÇão fluv;a/: e 
• Apoio às __ atividades de pesquisa e desenvolvimento su:;tentáve/ da 

regiao. 10 

A defesa do Projeto SIV AM argumenta que muitas das criticas ao 
Projeto decorrem? por exemplo, da -compreensão do sistema . .como sendo 
basicamente um sistema~âe radares para controle de tr:ifego aéreo e defesa aérea, 
como se ele pudesse ser reduzido .a uma simples unidade adicional do chamado 
CINDACf A. Alguns dos cri ricos, como é _o caso do Professor Cerqueira I..eite? 
chegam· mesmo á duvidar da necessidade da .implantação na Amazônia de um 
sistema oomo os- das demais. unidades do CINDACTA existenteS. DO reSto do 
País. Argwnentam qUe seria possível pensar em implantar um. sistema de 
controle de lráfego aêreo-Simplificado e relativamente precário? que dispensaria o 
emprego de uma rede de radares primários. 

Segundo a defesa do Proj~to? a necessidade de imPlantação de 
uma rede· de radares primários não pode-ser reduzida a uma questilD de defesa 
militar, considerada ultrapassada pelo referido professor. Tal implantação é 
considerada essencial porque ela atenderia a um conjunto de fimções básicas do 
Projeto SIVAM: Detítre eSsas funções," haveria que destacar. ao lado~ da defesa 
do espaço aéreo9 a vigilância e o controle dos vôos de 'aeronaves 'chilidestinas 
utiliz:id35 por traficantes e par contrabandistas e a prestação do adequado auxílio 
à navegayao de"todo tipo de aerona~,, inclusive das milhares de aeronaVes que 
sobrevoàrh diariamente a. Amazônia~ é'rião possuem ~os sofisticadç,$ ·c; 'caros 
sis*emas:. qUe lhes pennitiríain voar em segurança. sem ri ã.uX.llio de um-Sistema de 

· proteçio ~~ .~ôo. · · ' · · · · 

O Ministério da Aeronáutica reconhece que o monltorainento do 
meio ambiente por meio de sensoriamente remoto por satélites está sendo bem 
feito peJo Instituto de PesquisaS Espaciais --lNPE. Tanto é assim, que destaca o 
fato de esta instituição ter sido wna das que mais contribuiu para ã.-Concepção 
desta parte do Projeto SIV AM e de que sua atuação será. em muito. fortalecida 

I!) .. /nfonn~.f .'10brt: os Principal.~ Questionamentos Relatil'o.~ an Projeto sn:u; ... p. ltS .. 
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pelo Projeto. Contudo, entende que, apesar desse fortalecimento~ o trabaUto do 
INPE deverá ser complementado pelo sensoriamente por aviões. O Coordenador 
da Comissão de Coordenação do Projeto SN AM - CCSIV AM, Brigadeiro 
Marco Antônio Oliveira, defendeu ess~ opção nos seguintes termos: 

Os satélites têm uma precisào de trinta metros - boa 
precisão. dependendo para quê. Os tíossos aviões de sensoriamento remoto 
têm precisão de um metro. Esse é um outro detalhe interessante num 
proce.<iso de eséolha sem licitação. Foi bravo con:reguir, não só do 
Governo canadem;e, mas do Governo americano, que tivéssemo.v os 
equipamentos cam e.,~<;e_ nível de precisão, o que jamai.t poderfamos ter 
feito se fosse uma licitaçllo normal. 

· ( .. ) Com relação aos satélites, se precisannos de uma 
imagem em emergência, nós a teremos em 6 dias: mas se for normal. vai 
para 15, 16 dias aproximadamente. Até lá já queimou tudo. 

Quanto ao estrago que está sendo feito. se for algq que 
. precise de uma intervençlio rápida, temos de medir es.te dano rapidamente. 

por isso mandamos os aviões de sensoriamento remoto. Mas o avido de 
sensoriamente remoto não verifica somente a açlio antr6pica. ele pode 
ajudar muito o /NPE. · · · 

(. .. ) ... os satélites ndo resolvem tudo.(..J 
Ao INPE demos o que ele necessitou dentro do Projeto 

S/V AM. ele praticamente vai duplicar a sua capacidade de trabalho. Existe 
uma reclamaçêlo de todos os clientes do INPE: ele demora a prestar 
informações. É claro! O /NPE é uma instituiçdo de pesquisa, ndo é um 
órgão vendedor de informações, de mapas. O !NPE vende informaçlJes 
para_ auxiliar o seu orçamento. Enti1o, vamos complementar o trabalho do 
fNPE de sensoriamente remoto. 

Se o senhor quer um exemplo prático. posso oferecer um. 
Nilo sei se há alguém aqui que possa dizer quantos anos o RA.DAJJ levou 
para mapear c Brasil, mas posso dizer em quanto tempo poderemos fazer 
um serviço muito melhor do que o do RADAM. porque os radares que 
e.ttào nesses aviões de sensoriamente remoto podem fotografar com c/n_lva 
ou sel11 chuva, com nuvem, etc. Se o senhor quiser o mapeamento com a 
copa das árvores, temos: se o senhor nêlo quiser, tiramos as áfvores; se o 
senhor quiser fazer a análise superficial de uso do solo, nós afaremos. Se 
colocarmos es.'ies três aviões - se fosse isso possfvel - 24 horas. por dia 
voando, em menos de um mês teríamos mapeado o Brasil integralmente de 
novo. Todo o trabalho aéreo que foi feito- com o RADAM durante anos, 
poderíamos fazer em um riiês com e.-;ses aviões. Imagino que o senhor 
tenha agora uma idéia do potencial de uso dess'!.s aviões. 11 

Com-relação à argüida vulnerabilidade estratégica do Sistema 
de Vigilância decorrente do fato de mna empresa estrangeira liderar-o consórcio 
fornecedor de equipamentos~ o Ministério da Aeronáutica argmnenta que: 

O controle brasileiro sobre todas as fases do projeto 
(inclusive expansões futuras) estará assegurado contratualmente, pela 
participaçlio da Integradora Brasileira nas atividades de controle de 
configuração, desenvolvimento de "software" estratégico, elahnraçbo de 
projetos de engenharia, integração do sistema, gestão loglstica e 
gerenciamento do empreendimeflto. 

11 Notas t:aquigr.ificas da 3" reuni.lo (05/12.195). pá2iDaS 64 e 6!1. 
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É natural, e ao mesmo tempo neces.rário, que o fornecedor 
dos componentes de um sistema. qualquer que seja este, tenha 
conhecimentO sobre o produto final a ser entregue, como garantia ao 
comprador quanto à responsabilidade sobre a qualidade e 
operacionalidade do mesmo. Sendo o SIV AM um sistema complexo e 
multi-elemento, onde sno empregados equipamentos de diversos 
fornecedores, tal conhecimento toma-se ainda mais relevante. · 

É fondamental destacar, ainda, que o fato da empresa 
fornecedora ter conhecimento detalhado sobre o fornecimento interno do 
sistema. nilQ significa ter acesso ou conhecer os dados e Informações nele 
·contidas ou aplicações por ele processadas. 

Os aspectos de ~aior relevdncia, quais sejam a coleta, o 
processamento e guarda das informações sobre a regido. serdo de 
exclusivo domínio dos brasileiros. 

Nilo existe, portanto. qualquer comprometimento dos 
interesses nacionais causado pelo acesso privilegiado sobre o proces..fi:o de 
integraçilo e o conhecimento sobre o fimclonamentn intemo do sistema de 
que dispile a Raytheon. 

De forma similar, o fabricante de um automóvel detém "o 
conhecimento detalhado sobre o fUncionamento interno do sistema", mas 
nllo tem poder de inteiferir no uso do veiculo. ' 

Assim, entende~se que o importante é o controle do Brasil 
sobre os dados obtidos pelo Sistema, bem como a capacidade adquirida de 
alterar e expandir o "software·~. pelo domfnio tecnológico alcançado.12 

O Ministério da AeronáutiCa também q~estiona a validade tanto 
· da recomendação da SBPC de que seja realizada "uma nova licitaçio pública 

para o SIV AM que amplie a participaçlo da lecnologia e engenbarãr 
udoaais" quanto da expectativa de· que este processo possa levar a . uma 
~liÇão significativa dos custos do Projeto. O Ministério afirma que: 

. O processo se/etivo conduzido pelo Govemo assegurou a 
participaçlJo da teti7ologia e engenharia nacionais. na medida de Seu aluai 
estágio de desenvolvimento, como atesta o fato de que todas as empresas 
braçj[eiras, citadas no documento da SBPC. com exCeçiJo de uma, 
participaram daquele processo competitivo. 13 

As empre.vas TECTELCOM, EMBRAER. INFRANAV. 
ERICSSON do Brasil e IBM da Brasil, para citar as mais conhecidas, silo 
toda. 'i subfomecedqras da Raytheon no contrato SlV AM.14 

[Ademais,) A recvmendafilo de que "o Governo Federal 
realize uma nova licitação pública". associada com a premissa contida no 
... dtx:wnento da SBPC ... de que "os subsistemas nos quais o Brasil já 
pOSsui competência comprovada seriam contratados junto d indústria 
nacional'•, sugere que seja adotado um processo direcionado Para 
empresas brasileiras. 

Para a maioria dos equipamentos apontados no documento 
como passiveis de serem fornecidos pela indústria nacional existe apinas 
um fabricante. o que levaria a um processo de contrataçllo di reta. 

Nilo se pode desconsiderar, também, o fato de que ceÍ1os 
equipamentos considerados no documento da SBPC, como produtos sobre 
os quais já se possui no Pais, competência comprovada, niJo se..encontram, 
ainda. a nlvel de prodw;ão industrial.(. . .) 

12 Ministério da Aeronáutica. (05_102196) Amili~ do Documento dn Soci~nck Bmsile;m para o~ da 
Cilnclo- SBPC: ~A /ntelifi!lncin .VncJrmal i o SWAAr:pP. Se 6. .~ 
u Idem. p. 6. 
I.C Jdcm. p. 4, 

00673 



00674 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Por outro lado, num proce.'i.m de licitaçbo íntemacional, as 
empresas brasileiras. provavelmente, não comru:guiriam atingir o nfvel de 
participaçdo atual: poderiam ser derrotadas pelos conco"entes 
internacionais, em funçlio da relação preço1qua/idade, fato que já poderia 
ter acontecido no atual processo, caso o Ministério da Aeronáutica ndo 
tivesse adotado medidas no sentido de preservá-las. 

15 
•· 

Com relação à possibilidade, aventada pelo referido documento da 
SBPC, de que o Projeto SIV AM venha a ser realizadú por um custo global cerca 
de 400/o mais barato do qtie o previsto, fato este que insinua a· põSSll>ilidade de 
que haja algmna forma de superfaturamento no Projeto, o Ministério da 
Aeronáutica destaca que: 

... a diferença de "preços tilo significativa" obtida na 
Proposta Altemativo da SBPC não decorreu de distorções no proces.fo 
seletivo realizado, e sim das omissões e equivocas cometidos pelos 
analistas da SBPC. tais como:· 
• Omissdo de serviços es.ttenciais; 
.Qmis.'iões de equipamentos fUndamentais; e 
•lnterpretaçOo ;ncorreta do escopo de logf.~tica e conseqüente falta de 
alocaçdo de recursos para essa ativid_ade . .ló .. 

O Ministério' da Aeronáutica ainda apresenta,. em seu documento 
de critica à proposta da SBPC, uma detalhada tabela em que compara os tipos e 
quantidades de equipamentos considerados no documento da SBPC e aqueles 

considerados essenciais ao bom funcionamentO do Projeto SN AM inciÚidos no 
contrato assinado pelo Governo com a Raytheon. 17 ~ 

As principais difereuças enconttadas na Proposta Alternativa da 
SBPC em relação ao conttato Govemo!Raytheon são: · 

I -·diminu{çào do número de radares:.· 

2 - significativa diminuiçiJo da quantidiide de inúmeros itens . . tais como: 
crmso/es de controle de 17ájego aéreo _(de 16 para ·12), enlaces de rádio
comunicaçOOs (de 494 para 24), rádi<Hieterminaçdo (de 300 para /50), 
aeronave.• AEW (de 5 para 3): · -· . ' '' 

3- e:u:/usdo de um total de 3.419 itens de 23 lipo.v (te equipam;;,io;,: 
. . . ·. . '' :. '' 

4 - niJo-previsl/o de · contrataçllo ·.de supôrte logl<tico, e;s;;,cial à 
implantaçJo e operação do sb;tema (o SIV AM preve recurso~ dt;z :o,ri:;lem de 
USS 228 mi/haes para o Subsistema Logístico); : : : : . · 

5 - ndo-previsdo de recursos para serviços complementares, de diversas 
naturezas (no S!V AM há previsão âe 'USS /20 mi/liões para este item) . . '. '' . . ._ .. _ .. ,, - '. 

Certamente, a redução ·de quantiidtívos e a eicliJSilo de 
ilens · com;iderados essenciais reSpOndem pela diferença · de· ·custos 
propalada pela SBPC. · · 

I~ fdc:m.. p. 6, 
16 Idem.. p. 21, 

1
' ldl!m. -pp- 27 e 28. 

- .. ' 
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Há que destacar. ainda. dois. a.~pectos' de Jundame:'tal 
importáncia: os cu.'>tos do Projeto SIV AM constam de -~OJ7lprf!mtsso.<; 
formalmente assumidos pela empresa contrat~da. enflUO!"to que os 
apontados na Proposta Alternativa foram obtidos atrave:r de meras 
estimativa.'> da própria SBPC. 

18 

!Já qu~ recordar, por outro lad,o,, o relat~ do Brigad"!"' ~o 
Xaviet' Fero113, D,iretot do Departamento · áe . Pesqi.usa.: do Mimstério . da 
Aeronáutica, sobre experiências anteriores de fomento de ~resas estratégtcas 
realizadas pelo Ministério da Aeronáutica. Tal relato md1cou as peq~enas 

'bilidades de sucesso de uma estratégia voltada para "nos tomanno~ lideres 
:acionais" em sistemas de vigilância, particulannente nas condtções da 
atuai c.onjuntura intem~ioriah 

Veja o que acontece no mundo: há uma guerra comercial 
entre as grandes empresas - é motivo inclusive de muito debate esse 
Projeto SIPAMISIVAM- exatamente porque esses pafseS que viviam da 
guerra de repente perderam aquele a'rgumento de investir maciçamente em 
suas empresas, e tiveram de buscar o mercado· civil. Entdo, eles estdo se 
dig/adiando para manter as suas empresas. NêJo vejo como poderemos 

· entrar nesse páreo. Essa é que é a dificuldade, porque se criar uma 
estatura, um stalllS na empi-esti, terei de que suportá-la com investimentos 
muito grandes e tenho certeza de que nilo dispomos de recursos 
orçamentários para isso. Essa é a nossa preocupaç4o.19 

Nesse mesmo sentidop o documento em que o MinistériO da 
~náutica critica a proposta da SBPC afirma que: 

Discutir a participaçao de qualquer empresa nacional ou 
estrangeira. sem se llo/fbt:ar de que elas precistpn, além da capacitaçdo e 
'investimentOs eventuais para adquirMa, mercado futuro paro permitir a 
sua sobrevivincia, é abstrair-se da realidade do mercado. 

,., .No caso presente, ap~ como exemplo, acreditar que uma 
empresa terá condiçi'Jes de desenvolver e produzir 03 (três) radares 
imageadoreS para o SW AM. sem perspectivas realistas de competir no 
sofisticadO mercado internacional, constitui comprovada utopia. po_rque 
Contraria a lógica empresarial e os indicadores da economia mundiaL'20 . . •, ' . . -

À guisa de conclusão sobre as criticas à concepção geral do 
Projeto· SIV AM, gostaria de afumar que sinto-me suficientemente convencido 
soln a força dos ar8umontos apresentados pela defesa do Projeto. Gostaria de 
afinnar, ademais~ que esse convencimento é, em . mui~. -decorrente do 
rccoilhccin!ento ·do fato de que o Projeto SIV AM, em seus aluais moldes, é a 
ci)iÇãó' mais coriseqt!ente dentro do 'colllexto. da atual polítfca de integraçao 
competitiva da economia brasileira. 

óÚírii.Cipais q~;monarnentos .à concepção geral di> Projeto 
srv AM Slio, na ~dade, questionamentos à atua1 política industrial e 
tecnológica. O Governo não poderá fugir do debate desse questionamento. 
Eillei!do, contudo, que, a importância e a urgência da implan~ de um sistema 
de vigilância· para· a Amazônia nilo permiferii que se espere a; conClusão desse 
debate. · •··• 

... Sfme:.e apimlladlt~no summo ececulivo- "Pró-Memória~- do docuJni:nto do Minisrtrio da ÀCI'CiáUticll 
catitul:ado.AndlL~ eh-!~ da Sod~t!Dtk Brasileiro para o ~-: th·Cihrda - SBJ!C: ~.i·) 
Jnu:l{gbt!:it! Nar.iOtJDI f!.o Sfl"A.\1". · ·' ' 
1' Notas mquigd.ficas da •• mmiJo (06/12196);p. 42. 
201 OpaciL, p. l. 
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• . · GoStaria, por outrO lado, de chiunar a atenção dela Casa do 
Pari':U;,ento B~leiro parn mn aspecto das criticas à concepção geral do Projeto 
que não recebeu, a meu ver, o devido destaque e que., 3pesar de ser da maior 
relevância, me parece ter sido insatisfatoriamente respondido. Esse aspecto 
refere-se à dúvida sobre se o verdadeiro potencial de um sistema de aquisição de 
infonnações tão caro e sofisticado, como é o Projeto S!V AM, virá a ser 
efetivamente explorado. Um projeto da envergadura do SIV AM não pode deixar 
de estar associado ao projeto de desenvolvimento da região. 

Tenho certeza de que o Projeto S!V AM é condição necessária, 
mas não suficiente, para a realização de um verdadeiro projeto nacional de 
desenvolvimento auto-sustentado da Amazônia brasileira. Tenho certeza do 
compromisso do Governo com o Projeto S!V AM, mas infelizmente, conrudo, não 
tenho a mesma certeza de que o Governo e, mesmo, a sociedade brasileira 
estejam efetivamente comprometidos com um projeto · nacional de 
desenvolvimento da Amazônia. 

Essa é a razão pela qual acredito ser necessário um efetivo 
compromisso da sociedade para com o fortalecimento do Sistema de Vigilânçia 
da Amazônia - SIPAM, como um primeiro passo no sentido da construção de 
wn projeto nacioual de desenvolvimento auto-stJ&tentado da Amazônia. 

3- CONSIDERACÓES GERAIS 

Os debates sobre o Projeto SIV AM realizados nas reimiões 
· conjiDllas das três Comissões e o estudo que fui obrig:ulo a realizar sobre a 
rtlatéria levaram-me a formar convicção a respeito de alguns aSsuntos 
relacionados com a matéria, que resolvi ·apresentar sob a forma das considerações 

· gerais que se seguem. · · . · · · · · . · · 

,· 
3.1- D• Necessidade d:a Regula'mentaclo ds Escuta Telefônig 

Elúre as lições que· furam geiadas · dessas ilisouSsões ..;bre o 
Projeto SIV AM e já tiveram eteito prático imediato para a nossa ação legislativa 
está a regulação da escuta telefõnica para fins de investigação l'riminal ou 
ÍIIStiUção proeessual penal. ' ' . . . 

' ' Inobstante o projeto de lei a respeito já tenha sido aprovado na 
atmara dos Deputados, estaado atuaimente eni discussãO na Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa, reirero a neceSsidade ~Cirte de <ju,e haja 
wna disciplina dessa matéria, pois entendo que esse é um' ás'sunto de esSência 
constitucioual que envolve os direitos e garantias fimdameniais do cidadão, 

·. 'pommto, ponto sensivel parn a presérvação do 'espfrito democrático que comanda 
.. a-<!artadei98S.:---' · ·.. · :.·_. .. ... •· · · ' 

• '·, ' · Pó!' outro lado, a democracia presSupõe. regras que devem ser 
. obsetvlldas por tpdos, devendo o Estado zelar pel9 cmnprimento da lei e pela 

segurança do cidadão. No entanto, parn que o Estado possa executar a contento 
essa tarefà, é indispensável que disponha de instrumentos de investigação policial 

. ~ci_emes., A'f~~o .desses meios,. porém, deve ser .fei~ sob o absoluto 

. ~te do \ltlçliC!ário, unpedindo, assun, que ocOrram . desvios de finalidade 
. · . po,lipial como o ~ aqui foi comentado. · · 
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3.%- Da Necessidade de NOMna Lega) que Permita a Jnterceptacio de 
Aeronaves Jlegais 

Os debates sobre o SlV AM anteciparam a apreciação pelo 
Legislativo de algwnas matêrias. Entre elas, encontra--se o projeto de lei, 
apresentado pelo Executivo, e que estâ tramitarido na Câmara dos Dep).rtados,... 
com o objetivo de álterar a Lei n• 7.565, de 19 de dezembro de 1986- Código 
Brasileiro de Aeronãutica (CBA) -, para incluir hipótese de destruição de 
aeronave (tiro de destruição). Esse projeto estã também incluído na pauta da 
presente convocação extraordinária do Cortgresso Nacional. 

Sei que o referido projeto, embora originário do Executivo, é fruto 
de wna conversa mantida nesta Casa entre o ilustre Senador Gilberto Miranda e o 
Ministro da Justiça, Nelson Jobim, em que o parlamentar expressou sua 
preocupação com o elevado número de aeronaves que sobr~ o · territórío 
nacional, mormente na Amazônia, sem o cOnhecimento e o controle das 
autoridades aeronáuticas brasileiras. 

Aceito como bastante consistente a critica que se faz ao SIV AM 
quanto aos possíveis problemas a serem enfrentados pelos órgãos e entidades que 
ser.lo os usuários de seu Sistema de infonnações, decorrentes de suas dificuldades 
operacionais ou falta de meios legais para agirem. Por isso, entendo. como 
imprescindíVel que o Congresso Nacional discuta o projeto a que rios referimos 
com a finalidade de controlar o nosso espaço aéreo. Ressalto, contudo~ os 

.. , ,cuidados que devem ser tomadO!\' pelo legislador para evitar excessos que 
. impliquem a execução de pessoas, pois o nosso sistema juridico é o de Estado de 

: • :. : direito dCmocrático que ~ão adm~t~ ~çtjde"nação sem o devido processo legal, ou 
. · a pena de morte. Por Sua yez, .o.Dii"eito Internacional somente pennite "o. tiro de 
~ · ' ·deStrUiÇão" nOs casos de beligerência declarada entre países ou 4e lçgítima 

defesa. Portanto, esse é um assunto extremamente delicado~ sujeito a graves 
repercussões inter.nacióriàis.-

~ • -3..3- ~as Origens das Principais Dificu~dades do Proieto SIV AM 

· · · · Gostaria -d~ -afi~ar ~i~b~· ~~n~cção de.-~~~- a -m~~;:-p~e das 
dificuldades que cercaram o Projeto S!V AM são provenientes, na verdade, de 

. , , . çausas mai$ profundas do. que aquelas que, despertaram a máior "parte de nosso 

. . . interesse n9s d<:bates. ~ principais questicnarnentos lev;mtados contra o Projeto 
. : : ; :siV AM. tciram.decorren~s ... a meu v~. Qe duas decisões .básicas tomadas· pelos 
~-~· .. ~.-formul~d~r7>.dç~pjeto,.. ~ d 

: ,, I ~ , , :,1, ~ ' ; • , • , ,;. ·, • • i. __ _ . . 

._ , , .. -~ .. _ .. _ A primeira .deç(são foi a de viabilizar o Prçje\~ por int"1mllllio da 
_ · ·_-_'obtenção "dc,-reêúrsosexternos que assegurassem seu financiamento integral e sua 

realização dentro do horizonte de tempo programado, ou seja, que assegurassem 
3'? projet9. mna imunidade quanto às pe~~es inconsistêit.c;ias, v ... ~~· . 

. descontinuidades· e irracionalidades impostas pelo proceSsd ou;mnentáiio"efiscal 

. ·.brasileiro aos projetas de longa duração. · · · · ·~:;.: ' '.' · 
~ • · ' ...•. ·. . · 1cr: · ·· • -· 

. . • • . , ;:,;_:segunda decisão foi ... de ilsar uma empresa privada,' i ESCA 

.. ,. ·(em mna form:í" de terceirização de certas atividades)P~o instrúlnetito de 
superação de alJromas das limitações impostas ao serviÇô' público. iitrritaÇões 
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tais como aquelas que dificultam ao serviÇo púbfico competir no mercado de 
trabalho, atraindo, formando e mantendo profissionais COf!lpefentes~ como 
aqueles que foram necessários pala a concepção e .a gestão de um projeto da 
complexidade e importância do SIV AM. 

As dificuldades impostas ao Projeto por essas duas decisões 
indicam a necessidade de, por um lado, uma refolllla que busqúe a constituição 
de um serviço públic;:o, pequeno ou grande~ mas forte e competente para realizar 
diretamente o que não pode ser ·~erceirizado". Indicam, por outro lado, a 
necessidade de aperfeiçoar o processo orçamentário e fiscal, de fonna a tornar 
possível a realização de projetes de longa duração pela administração pública. 
Recomendações expressas, nesse sentido~ constaram ~ conclusões da chamada 
"CPI das Obras lnacabadasn e precisam ter conseqüência. 

3.4- Da lmnortância do Processo Democrático 

Gostaria de afirmar minha convicção de que· os debates realizados 
sobre o Projeto. SIV AM na sociedade brasileira, no Congresso Nacional e, em 
particular, nas três Comissões do Senado Federal, representaram llm momento de 
reafirmação do proCesso democrático no Pafs. Um asstmto da maior relevância, 
que envolve aspectos declarados pelo Conselho de Defesa Nacional como sendo 
de interesse da segurança nacional, foi ampla. aberta e democraticamente 
debatido. 

Estou seguro de que as instituições democráticas, o Legislativo, o 
ExecutivO e, em particular, o Ministério da Aeronáutica, saíram fortalecidas desse 
processo de debates sobre o Projeto SIV AM. Estou seguro, também,_ de que tal 
processo _contribuiu para o aped"eiçoalnento -de procedimentOs e padrões da 
administração públ~ca, o que terá reflexos positivoS, diretos ou indiretos, nesse e 
noutros grandes pfojetos naciOnais. -

Acredito, ·também, que, mais uma vez, ficou evidente a 
importância do processo democrático, da liberdade de opinião e da impre\11'3. 
além da atuação efetiVa do Legislativo na fiscalização e controle da administração 
pública e ~ construção de consensos sobre os grandes obje~vos nacionais. 

3.!- Da Necessidade de uni Projeto Nacional para a Amazônia 

A Amazônia representa, como todos sabem. mais de 60 % do 
território do Pais, a maior reserva mundial de água doce, o maior acervo de 
biodiversidade do planeta. cen:a de mn terço das florestas tropicais· do mundo e 
um voiiDile inestimável de rique23S · minerais. Cerca· ·de 12% ·da população 
brasileira vive nessa região, distn"buida de forma extremamente desigual sobre mn 
território em que existem enonnes vazios com baixiSsfu:los indices de densidade 
populacional. Sua renda e condições de vida são, em média, muito baixas, apesar 
do enorme potencial da região. 

Por outro lado, a região é vista, naci0nal e internacionalmente, 
como tendo uma responsabilidade estrntégica para a pre~ção ou.'! degradação 
do eqmlt1>rio ambiental, do clima e da biodiversidade do" Planeta. Muitos grupos 
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de interesse e, mesmo nações estrangeiras, têm dado vivas manifestações de seu 
interesse sobre os destinos da Amazônia, em fimção do significado que estes 
podem ter, tanto para as condições internacionais do clima, da biodíversidade ou 
do meio ambiente, quanto para a garantia dos direitos humanos, particularmente, 
das populações indigenas aí residentes. 

Essa preocupação internacional em relação à. préservação dos 
direitos hmnano's e do ineio ambiente constituem os ingredientes vitais da 
construção do moderno conceito do chamado "'direito de ingerência". Conceito 
esse que, a partir de uma formulação do Presidente Miterrand... vem ganhando 
foros de fundamento do _direito internacional fonnulado pelas nações 
desenvolvidas. O reconhecimento de tal conceito justificaria a intervenção 
daquelas nações em países subdesenvolvidos, que demonstrassem dncapacidade 
de preservar os direitos hwnanos ou o meio ambiente em seu território. Isso é 
razão suficiente para reconhecermos que a soberania da Amazônia encontra·se 
ameaçada, por mais que se possa desconsiderar a existência de a:meaça direta a 
qualquer das fronteira-s amazônicas do Pais. 

. Portanto, seja pelo nosso genuíno interesse em garantir o respeito 
aos direitos hwnanos e assegurar melhores condições de vida a todos os 
brasileiros que viVem na Amazônia, sejã pela necessidade de preservár e e.xplorar 
de fonna equilibrada suas riquezas. seja; ainda. pela necessidade de afastar 
qualquer ameaça ã nossa soberana; o Brasil necessita construir rapidameute um 
projeto nacional para o desenvolvimento auto--sustentado da Amazônia. 

Já não é mais possível cometer os erros que foram cometidos em 
diversas iniciativas de desenvolvimento da Amazônia. Erros que foram gerados 
por desconhecimento sobre a região ou pela opção por estratégias equivocadas, 
predatórias, de exploração. Erros esses que derrotaram até um dos Inaiores 
simbolos da iniciativa privada da história do capitalismo - o Senhor Henry Ford
cm seu experimento de cultivo racional de borracha na Amazônia, o chamado 
Projeto da Fordlândi;L· · 

O desconhecimento da Amazônia fez com que muitos esforços do 
Estado para seu desenvolvimento redundassem em fracasso parcial op completo. 
A titulo de exemplo, vale a pena lembrar o esforço realizado para amnentar o 

· · suprimento de energi3, de que tanto o desenvolvimento da região é carente. 
Algmnas das iniciativas desse esforço foram altamente polêmicas. Um exemplo 
sempre lembrado pelos ecologistas é o caso da Usina Hidrelétrica de Baibina, 
que deu margem a que um deles fizesse a seguinte alinnação: 

Na época da construçdo, dizia-se que quem era contra 
Balbina era contra o progresso. Hoje se sabe que a obra" representa um 
caso recorde de irracionalídade. A área inundada, de aproximadamente 
2.360 lan2

• tem profimdidade média de apenas 7.4 metros senda de menos 
de 4 metros em 800 km1. Profimdidade pequena e vazt/o baixa fazem com 
que i1 geraçdo de energia seja bem mentJr que a metade da capacidade 
instalada e menos de l/3 da inicialmente prevista. Somente 2% da área 
inundada foi previamente desmatada, de modo que na maior pane do 
reservatório sequer se vê o espelho d'água, coberto pela floresta mona. A 
decompo.fiçiJo da matéria orgânica e a lenta renovação do_lago (que leva 
mais de 360 dias) fazem com que a qualidade da água seja péssima. 
aumentando a incidência de doenças. diminuindo a fauna e encarecendo a 
manutençdo da usina. Balbina é · tecnicamente inadequada, 
e:cageradamente .cara, ecologicamente ·desastrosa, profundamente 
perturbadora da vida das populações locais. entre af quais os Waimiri-
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Atroarí, que praticamente desapareceram. Ê um exemplo do que niJo se 
deve fazer. 11 

A Usina de Balbina foi considerada um desastre que demonstra 
um claro desconhecimento da Amazônia. 

o- Projeto SIV AM pode ser um importante instrumento para que 
erros como esse não voltem a se repetir. E da necessidade de um projeto, como o 
SIV .A.M, para aumeritar os conhecimentos dos brasileiros sobre a Amazônia todos 
parecem convencidos, . mesmo os maiores críticos do Projeto em sua atual 
configmaçi!o. · 

Contudo, gostaria de relembrar aqui o que foi afinnado 
anteriormente: Pode ser inócua a exístência de um Sistema de Vigilância da 
Amazônia que não esteja acoplado a wn efetivo fortalecimento das instituições e 
programas que podem gerar um melhor conhecimento da Amazônia a partir da 
multitude de dados e infonnações que serão levantadas pelo SIV AM. 

4- RECOMENDACÓES 

Tendo em vista todo o estudo da matéria realizado, estou 
convencido da necessidade de apresentar um conjunto de recomendações com o 
objetivo de viabilizar-e aperfeiçoar o Projeto SIV AM. além de afastar as dúvidas, 
que eventualmente ainda possam restar, quanto ao acerto da decisão de aprovar 
as alterações nas Resoluções nm 91, 93, 95, 96 e 97, de 27 de dezembro de 1994, 
necessárias à implementação do Projeto SIV AM, conforme solicitado pela 
Mensagem n• 284, de 1995. 

As alíneas "a" "b'' '~c•• "d" e "e'" apresentadas a seguir 
referem-se a wn conjunto d~ R~om~dações' ao ' Poder Executivo, qu~ 
deveriam ser objeto de compromisso político a· ser assumido por aquele Poder 
após sua eventuai · aprovação nestas Comissões. Tal compromisso, político 
certamente removeria a parte das dúvidas que ainda possa existir ·nesta Casa 
sobre o acerto da decisão de aprovar a Mensagem n• 284, de 1995, quando de 
sua votação no plenário. 

A alínea "f" refere-se a um requerimento ao Tribunal de Contas 
da União para realizar auditoria espeeial no Projeto SIV AM. 

A alínea ''g" refere-se ao Projeto de ResolUçãO do Senado 
Federal que aprova a Mensagem de n• 284, dé 1995. 

a) Fortalecer o Sistema de Proteção da Amazônia - SIPÀM como um 
primeiro passo aa direçio da construçio de um ProjetO Nacional de 
Desenvolvimento Auto-Sustentado para a Amazônia. 

O fortalecimento do SIP AM é uma nec.Ssídade que foi 
demonstrada nas conclusões dos itens deste relatório~ 'que receberàm os números 
2.3.3 (Criticas à Concepção Geral do Projeto) e 3.5 (Da Necessidade de um 
Projeto Nacional para a Amazônia). A iniciativa do ExecUtivo ~e enviar. ainda 
nesta Sessão Legislativa, proposta do Programa SIP AM ao Congresso Nacional, 

:1 C6ar Bênjamin (1993). "DiáiOJtn Soh~ ~ogia, Ci~ncia ~ Pnfitfca'·, ~tora Nova ~rontcira.. p. II O:-
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representaria a primeira parte do compromisso, com o fortalecimento do S!P AM. 
A efetivação da "Proteção da Amazônia"~ a ser realizada com base nas 
informações a serem geradas pelo Projeto SIV AM. seria assegurãda pel.i-inclusãO 
das despesas previstas para a-execução do Programa SIPAM no Plano Plurianual 
de Investimentos - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e nos 
Projetas de Lei Orçameritária dos próximos anos do atual governo, a salvo ..Pe 
cortes ou contingenciamentos (que têm desfigurado a maioria dos programas ou 
projetas de longa duração do País). 

b) Cancelar o contrato com a Raytheon no caso de o Tribunal de Contas da 
Uniiio concluir pela existência de ilegalidade ou irregularidade insanável na 
execução do Projeto SIVAM. 

Grande parte dos trabalhos das _comissões referiu-se ao estudo dos 
indícios de irregularidades administrativas e finanCeiras apontadas em relatório 
preliminar de auditoria especial realizada pelo Tnbunal de Contas da União -
TCU nas relações do Ministério da Aeronáutica com a empresa ESCA. O 
Senado Federal solicitou outra auditoria especial sobre o contrato 
Raytheon/CCSIV AM. O encem.mento dos trabalhos destas cOmissões foi 
definido na expectativa de poder contar com o resultado do julgamento pelo TCU 
das auditorias em realização no Projeto SIV AM. Diante da urgência da decisão 
do Senado sobre a Mensagem n" 284, de 1995, e da impossibilidade de conhecer 
o resultado do julgamento das referidas auditorias, recomendo a aprovação da 
referida Mensagem~ respaldado no compromisso político assumido pelo Senhor 

·Presidente da República de demmciar o contrato com a empresa Raytheon no 
caso de surgir fato que o invalide. 

c) Garantir o Efetivo Controle Brasileiro sobre o Software de Integração do 
Projeto SJV AM: . 

Estou convencido de que as cláusulas do contrato 
CCSIV AIWRaytheon garantem ao governo brasileiro ... propriedade dos 
sistemas desenvolvidos especificamente para o SIV AM (.\·oftwares e serviços 
técnicos), sem restrição de uso ou disponibilidade", confmme reconhece a SBPC. 
Com isso~ ó País poderá exercer eferivo domínio sobre o software de integração, 
podendo, portanto, realizar sua manutenção e aperfeiçQamento permanente. 
Nesse sentido, o Pai.:. poderá utilizar e desenvolver o referido software sem 
necessitar pedir licença à Raytheon para fuzê-lo, e sem pagar-lhe nada, além do 
que está previsto no contrato. 

Contudo, pennitiriaril as cláusulas dO contrato que o BraSil viesse 
-eventualmente a vender essa tecnologia para terceiros países? Estaria a Raytheon 
impedida de usar seus conhecimentos sobre o sqftware de integração no mefCldo 

internacional sem pagar os devidos direitos a quem comprou e realizou o seu 
desenvolvimento? 

Essas são perguntas para as quais me parece não haver resposias 
claras no contrato ÇCSIV AM!Raytheon. E essas são'. perguntas da maior. 
relevância,. dado que se referem a um dos aspectos de maior inteiesse Comercial 
do Projeto SIV A.M'. A integração de sistemas prevista no Projeto SIV AM é mna 
verdadeira inovação tecnológica, em tennos mundiaiS, e abre um mercado 
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extremamente promissor para a iridústria bélica internacional, uma indústria que 
se encontra com poucas perspectivas após o fim da guerra-fria. 

A inovação representada pelo software de integração tem 
elevadíssimo valor comercial e, por isso mesmo, . toma-se conveniente que o 
contrato CCSIV AM/Raytheon contemple cláusula explícita que impeça a 
empresa Raytheon de utilizar as informações privilegiadas obtidas por ela sobre o 
software de integração do .Projeto SIV AM sem a devida autorização e pagamento 
ao governo brasileiro. 

d) Licitar Obras Civis. 

A Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas pata 
licitações e contratos da Administração Pública, dispõe em seu art. 24, IX, que é 
dispensável a licitação .. quarido houver possibilidade de comprometimento da 
segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da 
República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional'". 

O Projeto _SIV AM foi enquadrado nessa situação, nos termos do 
Decreto n' 892, de 12 de agosto de 1993, tendo em vista que a divulgação dos 
equipamentos e dos serviços técnicos necessários comprometeria sua própria 
eficácia. Este ponto foi plenamente esclarecido pelos documentos apresentados e 
pelos depoimentos prestados perante a Comissão. 

Ocorre que o Projeto prevê um total deUS$ 110.000.000,00 em 
obras civis necessárias à _sua implementação. Tais -obras, por serem de caráter 
genérico, não se enquadram na excepcionalidade de que trata o art. 24~ IX, da Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, razão pela qual devem ser executadas mediante 
os procedimentos licitatóiíos regulares previstos nesse diploma l~gal. 

Para dirimir qualquer dúvida acaso restante, proponho que a 
realização dos tifetídos procedimentos conste expressamente das resolu}.ões 
autorizativas~ como fonna de dar transp~ênci~ ao p~ocesso. 

e) Criar empresa pública para substituir a ESCA .. 

. Recomendo a oportunidade de que o Poder Executivo venha a 
estudar a alternativa do envio ao Congresso Nacional de proposta de criação de 
mna empresa pública para substituir a empresa ESCA no Projeto 5i V A.M: e no 
CINDACfA. Serão imensas as dificuldades da manutenção do pessoal da ESCA 
no regime de contratação especial pela CCSIV Mi durante os cerca de 1 O znos 
de implantação do Projeto. O Brigadeiro Marco Antônio Oliveira assinalo'! a 
precarie.:ade da solução adotada.22 Há referências, nas notas taquigr;ífioas das 

·reuniões, da existência de suges~o do Senador Jader Barbalho e do próprio 
Senhor Ministro da Adrninístração Públicã e da Reforma do Estado no sentido da 
criação de wna empresa pública para o desenvolvimento do software de 
integração do Projeto SIV AM. 

::: NoW iaquiScificas da 3" r~união (05/12195). p.s4. 
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f) Requerer ao Tribunal de Contas da Uni:lo a realizaçio de 
Acompanhamento Especial e Pennanente do Projeto SIVAM 

Projetos de grande envergadura. como o SIV AM, despertam 
interesses de toda ordem, desde os meramente comerciais até os políticos e 
ideológicos. 

Projetas que envolvem grande volume de dinheiro Cstão também 
mais suscetíveis a distorções na aplicação dos recursos financeiros e na prestação 
de contas à sociedade. Os administradores públicos, quando não têm suas ações 
submetidas a eficientes contiOies externos. tendem a praticar ousadias 
administrativas danosas ao contribuinte. 

É com essa percepção que eu propugno para que o TCU exerça, 
em carâter pennanente, o acompanhamento das atividades do Projeto SIV AM 
para que a sociedade brasileira tenha certeza de que sua execução será presidida 
pelos princípios nortêadores da moralidade pública. 

Essa recomendação é uma garantia que esta Casa necessita para 
fazer valer o compromisSo estabelecido pelo Presidente da República, mediante 
carta enviada ao Presidente do Senado Federal, assegurando que a constatação de 
qualquer irregularidade grave relativa ao Projeto SIV AM implicará sua extinção e
o rompimento doS contratos internaciOnais finnados pelo Brasil. Desse modo, A 

opinião pública brasileira dará., tenho certeza. a necessária credibilidade para que 
o SIV AM represente, quando em operação, a força da grandeza do B~rasil e de 
sua soberania 

g) Aprovar a Mensage~ n° 284, de 1995 

Tendo por base as análises e recomendações apresentadas ao 
longo do presente Relatório e em face da competência privativa do Senado 
Federal, prevista bo Art. 52, V e VII, da Constituição Federal, de aprovar as 
operações de crédito externo de interesse da Unjão, assim como fixar seus limites 
e condições, concluo pela apresentação de um Projeto de Resolução que permita 
o efét.iyo exercício das autorizações concedidas pelas Resoluções nos 91, 93, 95, 
96~e 97, todas de 1994, para a implementação do Projeto SIV AM. 

Cabe ressaltar, inicialmente, que as autorizações concedidas pelas 
ResoluçOes acima ni!o são passíveis de revogação total, mas apenas de 
adequação quanto a aspectos específicos. Deste modo, são atos jurídicos 
perfeitos todos aqueles atos praticados sob sua égide. Caso fosse constatado 
algum vício de origem, o que não ocorreu, caberia a anulação das Resoluções em 
questão, o que teria efeito desde sua edição. Entendo, pois. que, no mérito, o 
.Projeto SIV AM é matéria vencida. 

A adequação solicitada pela Mensagem n• 284, de 1995, não 
deve, a meu vei, restringir-se à mera substituição da ESCA pela CCSIV AM e 
pela alteração da distribuição dos recursos entre as entidades responsáveis e as 
atiVid.ades do ~ojeto. Na verdade. como já foi dito anteriormente, a menção, 
tanto às empresas,. quanto aos valores a elas alocados., é de todo inadequa~ não 
devendo constar no corpo das Resoluções. 

As Resoluções em tela autorizam a União a contratar empréstimOs 
externos para p;ojeto específico. no caso o SIV AM. Enquanto a autorizaÇãO -e o 
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estabelecimento de limites e condições é da competência privativa do Senado 
Federal? a execução de projetes desta natureza é da competência privativa do 
Poder Executivo. A indicação expressa das empresas a serem contratadas~ assim 
como a definição do montante que cada uma deve receber, embora nl!o se 
configure em uma clara extrapOlação das competências desta Casa, parece-me 
um fator de limitação da capacidade de o Poder Executivo genr o Projeto. 

. A saída da ESCA transfonnou o que poderia ser uma mCra 
substituição a nivel administrativo -em uma questão a- ser reexaminada_ pelo 1:'.' 
Senado Federal. O mesmo pode-se dizer da distribuição dos recursos entre a 
integradora brasileira e a fornecedora estrangeira. 

Assim, o Projeto de Resolução que ora apresento propõe a 
=ogação dos arts. 3' e 4' das cinco Resoluções, de modo a dar elas a forma 
mais adequada à execução do Projeto SIV AM. 

A segunda alteração proposta diz respeito à não-aplieaçio do 
dispOsitivo que veda a emissão de notas promissórias pela União em operações 
com fornecedores, conforme preVisto -no art. 11 -da Resolu~ n• 96, dC 1989. 
Proponho que tal excepcionalidade seja expressamente indicada no caso da 
Resolução n• 95, de 1994, a ser contratada com a empresa SIVAM Vendo< Trust, 
e da Resolução n• 97, de 1994, a ser contratada com a Raytheon Company, por 
tratarem de operações de caráter financeiro e não, meramente comercial. 

A prorrogação do prazo de exercício das autorizações por mois 
duzentos e setenta dias, embora não solicitado na Mensagem D0 284, de ] 99.S, é 
um ajuste que se faz necessário, tendo em vista o vencimento do prazo original 
no mês de junho pró:Yimo~ o que implicaria,. caso os contratos de empréstimo n1o 
tiverem sido assinados até lã, na volta da matéria à apreciação desta Casa. 

Finalmente, propOnho que faça "parte integrante da ·nova 
Resolução a recomendação, constante do Relatório, no sentido de que as obras 
civis do Projeto SIV AM sejam licitadas. · 

Pelo eXpOsto; manifestO"me pela aprovação da Mensagem n• 284, 
de !995, nos termos do Projeto de Resolução apresentado a seguir c; por via de 
conseqüência, pela prejodicialidade dO Projeto dé Resolução n• 53, de 1995: 

. 'i 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N": '. '', DE 1996 

Altero as Resolllçi'Jes n01 91. 93, 9$, ~e 97. 
todas de 199-1, que lratomdoPro~toSIYAM. 
e dá ou~ prrJVidhlcias... 

O SENADO FEDERAL resolve: 

A~ 1" Ficam revogados os iuts. 3" e 4" das Resoluções n.;. 91, 
93, 95,96 c 97, f~ de 1994. . . . 

Art. 2' Às Resoluções n~ 95 e 97, não se aplica o disposto no art. 
II daResolução'ii'96, de 1989. . . ... 

r. 

Art. 3' Ficam proriogados por duzentos c .Set~ dias ôs )X1Izos 
pam exercício da!l'autorizações de que tratam as Resoluções n~ 91, 93, 95,96 e 
97, todas de 1994. 
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. Art 4" As obras civis decorrentes da implantação e da execução 
do Projeto SIV AM deverão ser contratadas em processo licitatório, nos termos 
da Lei n• 8.666, de 21 dejtmho de 1993. 

Art. 5" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6" Revogam-se .s disposições em contrário. 

5- CONCLUSÃO 

EstOu convencido de que as Comissões de Assuntos Econômicos, 
· de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de Fiscalização e Controle 

analisaram todos os principais aspectos do Projeto SIV AM, sob os mais diversos 
pontos de vista, e encontram-se, hoje, habilitadas para decidir sobre a matéria 

Recordo o fulo de que o Senado Federal já havia se prommciado 
· · 5obre o assunto eni dezembro de 1994, aprovando as autorizações de crédito 

necessárias ao financiamento do Projeto SIV AM. Como é do conHecimento 
· · ·geral, a matéria só vofiou ao exame desta Casa em razão da necessidade de 

adeqnação das Resoluções anteriores ás circunstâncias do afustamento da 
empresa nacional integradora originalmente selecionada para o Projeto. 

Apesar disso, a nova Mensagem gerou a oportunidade que nos 
permitiu examinar novamente todos os aspectos envolvidos no Projeto SIV AM. 

"'. . ' 

• · • - Estou convencido, também, de que o Senado Federal, assim como 
parte significativa da própria sociedade brasileira, está hoje consciente da 
importância e da necessidade de um projeto como o SIV AM, fulo este que era, bá 

'"'· que se registrar aqyi, menos verdàde ao iniciõ dos debates realizados nesta _Casa. 
· · Certamente os trabalhos das três comissões do Senado Federal contnbuíràm para 
· o início ·da construção dé mn consensO ·sobre a . importân~a. P~. mn ~istema 

nacional·de vi!lllância da Amazônia 
t ":.. -

. Estou certo de que o Projeto SIV AM, em sna.atual fOfllll!lação, é 
a melhor alternativa, nas ·atpais condi~, para a _realjzação dos objetivos 
daquele consenso. 

APós ter firmado estas convicções, tomei conhecim~ da carta 
sobre o Projeto SIV AM. recentemente enviada pelo Excelentíssimo Senhor 

: Presidente da República ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal. 
'· 

Ná referida carta, o Senhor Presidente reafirma a responsabilidade 
política do Executivo pela condução do Projeto SIV AM. Assume o compromisso 
de proceder à denúncia do contrato, 110 -caso da confirinação de fàto que o 
invalide. Reitera que as ações administrativas para dar c~ ao Projeto SIV AM 

· :· foram realizadàs ao abrigo das Resoluções dei Senado c que ·a ruptura do contrato 
sem razão funda.•• •.ausaria prejuízo à credibilidade internacional do País:· 

- ~ · ..• si . . 
' (),! ~ assumidos pelo Senhor Prqsidentc da Rt:púbüca 

reforçam minha llecisão de recomet>dar a aptovaçãó pelo Senado Federal ·das 
-altera~ ~. !t.~luções ,que autorizam o crédito morno necessário à 

· :·'flaJ»lização c!\) ~jeto SIV AM, nos tennos do Projeto d~Resolução. incluído· 
· . neste· Relatório: '· · 
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Estou certo de poder contar com o apoio dos nobres Senadores 
nessa decisão que representa mn' claro compromisso de nossa parte para com as 
futuras gerações deste Pais. · 

Nossa decisão é grave. 

Nossa decisão certamente influirá nos destinos da Amãzônia. 

A lunazônia faz parte do nosso projeto de um Brasil soberano e 
com melhor qualidade de vida para todos nós brasileiros. __ 

Esse novo Brasil depende da realização de um projeto naciona1 de 
desenvolvimento auto-sustentável para a Amazônia. 

Estou convicto de que o Projeto SIP AM/SIV AM é ferramenta 
essencial da construção do nosso futuro. 

Nossa responsabilidade, neste momento~ é histórica. 

Sala das Comissões, em 7 de fevereiro de 1996. 

SENADOR "RAMEZ "TEBET 
Relator 

Faço saber que o _Seqad9-- F~~er.a:!, aprovou, e. eu, HÚMBERTC 
LUCENA, ·Presidente, nos te:mos ·do art. 48, item 28 ·do Reqimento 
Interno, promul9o a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 91, DE 1994 

Autoriza a .Repúblic:.J Federativa do 
Brasil d contratar com o, Banec do 
Brasil, S~ A._, Ag~ncia Grand C.ayman, 
cper4.ç.Jo de crt!dito extento, no valor 
equivalente a US$ 91,025,000. 00, 
desti!lada a~ financidmento p.1rci.al do 
Projeto do Sistema de V,i17il.Jnci.i da 
Amaz6nia - SIVAM, · 

Art. 1• t a República Federativa do Brasil autorizada, no:s 
terJBO:s da· Resoluc;.lo.n 11 96, de 1989, do Senado.' Fed.e;-~1, ;:~. ~óz;trata: cem 
o. Banco do Brasil S.A., Aqfneia Grand Cayman~ ... ·operaelo de cr~ito 
externo no ... v,a.lor. ·.-equi:v'alente:. a U~$ ... 91,025,000.,:00~ _(noventa. • ua 
milliooa:, vinte e cinco mil d6lares norte:-amer.icanoa,tt.,C!! .:.zrr. :MJ"',o!.1Y 

:.:=-· · ..., · ·· C:-n;-:. : P4r4r;raro .únicO;.:... · Á · .. operaç&o·,. d.;:.~. cricU:.t::Oi. externo 
autorlzada.;.neste artiqo destina-se." a repasse de recuraoa:.obti~~-·~r. 
meio de 9arant:!a da Export Kredit.namnden - EKN, a96ncia .. oficia~ •u•C&l 

Março de 1996 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

de.stinadoa. ao tinaneiam:erito paicial d~ Projeto. do:.~··5i•t-.:- de 
Viqillnc:ia da Amaz:óni&- SIVAM~ .. : .·:-·- ;.::":11 v::>.<JOO,O';"t',i~ t~ <J 

Art. 2• ~ operacao de crédito autor1:tac!a ••··realiz.art sob 
as se9uintes condicOes: 

d) valor: USS 91,025,000.001 
b) tranches: 
I - US$ 85,000,000.00 (oitenta e cinco milhões de 

c16lares norte-americanos), para financiamento de.:-.-!.5;!-_,.Po_ custo _de 

aquisiç!o dos bens e servicos de oriqem sueca a serem fornecidos pela 
•t:ric:s:s:on Radar Elet.ronics AB"; 

d6lare· 
de rist 

,:erviçc. 
- SIVAfo. 

II - USS 6,0~5,000.00 lseis milhões, vinte e cinco mil 
7l.Orte-arneric:anos}, para financiamento da respectiva corniss.to 

cJ finaliddde:_ financiamento para aquisiç!o de bens e 
~ara execucão do Projeto do Sistema de Vi9ilância da Amaz6nia 

d) juros: 8,36~ a.a., acrescidos de margem de l,St ~.a. 
para o l ~o do Brasil, vencendo-se a primeira parcela seis'me~es após 
o primeir desembolso; 

e) prazo de utilizaç~o: de 1° de março de 1995 a 31 de 
dezembro d::.: 1999; 

r') .:unorti!:.!ç.Jo: vinte parcelas semestrais, iquais e 
consecutivas, vencendo-se a primeira três anos e meio após a· vigência 
do contrato; 

r;J} juros de mor.t: 1':'. a.a. acima da taxa de juros 
contratuais sobre os montantes em atraso; 

h) comissdo de comprcmisso: 0,25~ a.a. sobre o saldo 
n.!lio deseJD.bolsado~ Pagáveis semestralmente a partir de · 30 de junho de 
1995; -

i.) prémio do seguro EKN: 1~ 085?. sobre o monta.nte de 
cada desembolso; 

j) comissdo de gerenciamento: 0,107. flat: sobre o valor 
total do crédito, paqâvel no dia da assinatura do contrato~ 

Art. 3° Os contratos de financiamento do Projeto SIVAM 
somente poderão ser assinados ap6s a formal~zacão do. çompetente 
contrato comercial entre CCSIVAM ComissAo .. de Coordenaç.lo de 
Implant:acã'o do SIVAM e o . Consórcio consti tuido · pelas Ellpresas ESCA. 
s.A. (empresa integradora brasileira) e a . Raytheon Compariy (empresa 
fornecedora estrangeira) . 

Art. 4• Os contratos. de financiamento do Projeto SIVAM, no 
valor qlobal de uss· 1. 395, :too. ooo.oo· ·rum bilha.o, t::e~e!'ltos e :nc:>venta e 
cinco milhões e cem mil d613res norte-americanos), a que se referem as 
Mensagens nPs 353, 354, 355, 356 e· 357, toda.s de !994 {MensaQen.s 
Presidenciais n<>s 1.026, 1.027, L02B 1 1.029 e ~ .. OJO~ . de' 18 de 
novembro de 1994, na or.igem), deverão garantir, quando assinados: 

I - á empresa integradora brasÜ.eira - ESCA S.A., o 
valor de US$ 250,100,000.00 (duzentos e cinqUenta milhões e cem mil 
dólares norte-americanos), sendo US$ 111,330,000.00 (c~nto e onze 
milhOes. trezentos e trinta mil d6lares .norte-americanos), c:om. 
contrato vinculado; USS 80,000,000.00 · (oitenta milhões de dólares 
norte-americanos), inseridos no Contrato Vinculado à Raytheon Company 
e US$ sa. 770,000.00 fcinqUenta e oito milhOes~ setecentos e setenta 
ail dólares norte-americanos), referentes~ a equipamentos 
complementares e qerenciamento dO Projeto SI~: 

II - i Raytheon Company e suas subcontr&tadas, o valor 
de USI 1,115,000,000~00 (um bilh!o e cento e quin'ze milhOes de dólares 
no:r:to•aaer::l.canoa), estando in~erido neste vaior os US$ 8'0, 000,000.00 

Coit:..enta milhOes de d61ar~s norte-amerLcanosJ.,· Ae:st~naç:~c~ il empresa 
integradora brasileira - ESCA S~A; 

III - is obra.:s civis, o ·valor de US$. 110,000,000.00 
I cento • d.ez m.ilhOes de d6lare.:s norte-americanos) .• 

Mt ... .s• A autorizaç!o concedida por esta Resoluçao dever• 
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, conta~os da dat~ 
de sua publicaça'o. 

Art;. s• Esta Resoluç:!o entra em vigo~ na data . de sua 
pUblicaçi.C. 

SENADO FEOEAAL, EH ~ r· Do DEzEMBRO O& 19~4 

SENADOR HUMBERTO LUCENA 
PRESIDENTE 
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fl.;::: sêo:::r <rUrt e Senad~ Federa! aprovou. ~ eu, lftJ!omD'l'O 
'lotlemO., tr.a1dtlnt.e, noa t.er.oa do art. 48, ital& 28 do Req~nto 
Interno, prc.uJ.oo • ••IJilinte 

RESOlUÇÃO N' 93, DE 1994 

Autc.r.i.u .& Rç!dbl.ie. 1'-a.rat.ív• do 
Br••J.J. a c:onc:rat.lz e.:. o a&nc:o dct 
Br•a.i.l !i .A., Aç<tncia Grancf c.,._., 
opec•ç.lo de c:r.mto exte.rno, no Y.Uo.r 
e-qu~v•l•nt• • •tot US$ l05,045,563.5(J, 
~r• rep.ai/J• de r•c:uzao• obt.i:Oo. a. 
g•r•nti• do .&":ç>ort-Z.IIpOrt Ban.t or 
Un.ited St1te.s or ilmeric:a - u:tHIJJ~NK, 
dest~Mdo! ao liiYrn:j~to p.arel.ll cb 
Projttto do Si.ste.. ~ V.:t:g.U.anc:Ja • 
.U.zón.ia - SIVAH. 

Art. 1• t: a R~Uca Federativa do Bra•il autor:l.ud.a, ~ 
ta:caaa da lleJoluç:lo n• 516, de 1'989, do SIIJI&clo Federal, a contratar cca 
o Bar:lco do ar .. u $.A., ll.rjjlnc:ia Granel Cayu.n, ~raçao de er641to 
ute:mo DO Yalor aquiTalenta a US$ 105,046,668.50 C~to a ci.DCO 
af.lbO.s, quarenta a His aii, ll<llillcentos e se:n:~a1ta • oito d6l.&:u 
aorta-... rieanos • cinqUenta ca~:~taY<Ia) . 

Pllr4grato dru'c:o. A Opiii:'.Oo;Ao de cr6dito .oxte:rno autol:'i~ 
neate al:'tigo 'dutinao-:lle a l:'epai!J•e de l:'ec\II:',OS obtidos cc.. qal:'anti:a do 
~l:'t-l:.port Bank ot on1 ted s:tateâ o! ~l:'ica - EXIKBAM!C, ct.stin.odos 
ao tinaneU...nto pal:'eial do .l'x'ojato do "Sista.a de Vigil&nc:ia ü 
A.azon.l.a - :SIV»f. · 

Al:t. :z• A ope:-aç.l.o da cr6dl1to eutori:l:ada aa reali:Eal:'.i .00 
.. aequi:a.tea C<Jndi~s: 

.o} valor: U:S$ 105,0t6, 669.001 
bJ tr.oncbaa: 
I US$ B4,621,0:W.OO !oitenta e quatro •1lb6u, 

sa:l.aC'allotos a ..,inta • u. ll11 • tl:'inta d6lal:'&a :norte-... l:'ie&.n.oa), ~a 
t:ll:l.ane:l. ... ato da 85\ do cu.to da aquii::I.Çlo doa bens e earr:l.ço., d&
or:Lv-. aorta-... rieaa.a a doi 100t da raapaet:iwa COilia:11l0 da: ri•col 

. • I.• · U - U:St :Z0,42S,63t.SO IYiat• -.ilho... quat~tos • 
f~• • ~ •U, aaiscctos • trintl a oito clbl.&taa norta-.... l:'iCUIO:S 
• cizl.qGenta canta'ftla), para f:l.naneiuanto de 100\ dos :luroa 

• CODtr.tua:l.a da toc!a a ~raçlo a d& 100\ da reap.cti'ra cod.aaao· de 
Z'i~l . . .. '. . . . 

e) .fJn.d.i.c:UuH: t:l.nanci..anto p11:ra aquia:l.çlo da ba:a.a • 
se:'Tiçoa p11n u.aeuc:lo do Projeto do Sist._ de Viqillncia da A-.atOn:La 
-:1~ . .. . .. · 

o knco da f~.~~·=~:.-!·1~·• s=::::!::n:: ... ~reia::;;;'~:~~~~ 
e1aco d.iaa ap6a o pr:t.a.:l.ro daaltllbo1sot 

&I prazo d<s utJ.l.i.zac:.lo:_att 31 da daza~ro da 20021 
rJ .-ort.i.s~o: quatro p~~realaa a-aatra:l.a, :l.vuaia • 

coa.,.~ut:i..,~~· ifl:l.c:l.ancb-aa - 15 de ju:iho de 2003J 

g) juro• t3 .ora: U,St a ••• sobre oa -=ontantaa -atrasar 
h) coeds.s.ro d~ c~~so:· o~ 125' a•. a. aobre o :11ald.o do 

daaambolaade, J)a96wt:l.a •-strallHnta a partir de IS Oe junho de ltSIS; 
JJ c-.i .. .lo '* r Jaco: 6, 7~' aÓbr• o .ant.an.t.e da ~ 

daft.bouo. 
Art. 3• 0.11 · éont.rato• de· f.in.~~C'ciaaento do Projeto $~ 

-t• podtirlo aer asailuldos 11pó11 a· fon~~~.li:taç;lo do co.peterate 
coatrato eo-arc:l.al iltltra CCSI"'lU1 - Ca.i:nlo de COOrd•naçlo de 
I-.ctlan~aclo do SIV»> •' ó Cons~rcio eonst:i.t:u:l.d.o pelaa .-pr.,.aa I:3CA 
S.A. (asopreaa :l.nt:ag:radora .toraaileira) e a Raytheon ~Y I..,_.. 
~o:rnecedora aatz:anoa:l.ra) • 

.Azt. c• os contz:atos de Un.anc:l.aaanto do Pz:oj•to .SIVJUf, DO 
-101:' o;iloba1 de USJ 1,3515,100,000;00 {ua l::o:l.lMo, treZIIIDt.o& a noYetlta. a 
cinco .:t.lhOIIIs • cea a:l.l d61are:~~ norte·.!lmerieanosl, a. que !le re:f•r- aa 
Ken.l;;aqeza. A•s.3~, .3_!..0, 35:;, 35(. t: 3!;7, t.odAII óa 19514 (twnllao;l&n.:ll 
Praaidenc:l.ai.s n•s 1.026, 1.027, 1.028, . ~-029 • 1.030, da 11 de 
DO~ro ela ,199t, na orio;~-1, dawerlo qa:rantir, quando assinados: . 

·l - · .l !:çoraaa :l.ntao;~r-adora bras:l.la:l.ra - ESCA S..A., o nlor 
da. USI 25~,1(!0,000.00 lo;iu:t•ntos e cinqUenta •iJ.tiOCta a cea ail. d6laras 
:wrte-.... :ricllloa), sando USS 111,330,000.00 (cento a onza ailbOas, 
:ra~toa • trinta llil dblara• nort'a-aaericanoa), coa ~tr~ 
'ri:lculacbt, Q:I.J ltO,ooo,ooo.oo (oitenta. ll:l.lho.• de d6laraa ·D.Orta-
~~;~~~Óo 1~caira1:!: :'nor;:oto ~·i:;~=.:te':~t~ • eo:=ea• :f 
:16l•n• nort.-... :ricanoa), referentes • aquipa.enta. COIIIpl~taz-.s a 
leraaei.u.nto do Proj·ato .SIVNt~ 

%1 - a byt:hotOQ co.pany e a~:~aa lutleontratadaa, o 'l'&lor d&
'JSS l,tl.S,ooo,ooo.oo tu. bilblo, canto e qu:Ln!:e ailhO..• d~J,dOluu 
oort.-... r1canoa), "t!Uid.o iliaar:l.do naata Yalor o• uss ao,opg,OQO.oo 
(Oiterata a:l.l.bO&o de dOlarea nor-te-... riianoa), daatinac:loa t. eiiPftA 
1Dt~adora bruilaira - ES~ :s.A; . · 

III - .loa obn.a d.Y:I.s, o wa1or da USS 110,000,000.00 (eoaato 
e IMI:t -.J.:twas da dOlaraa norta-.,_deanoal • 
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kt. c• hta ll.eiOl~çi.O ~E'& - Y1<"'<r> 
pat~lic~. 

~ .. ocs.~n-o-~12-w 

RESOLUÇÃO N° 93, DE 1994 

RETIFICAÇÃO USS IOS.046.668.00.l.ci.io·se: IOS.Q.46.663.5Q. 

Na ~ 'D.
0 93. de 1994. pulilic:ad.3 no DO (Soçio [). 

le 29·12-94. ptpo.a 20833, DO &n. ;:-:. a i.'Al.OR,-Ocide se Je: 

RESOLUÇÃO N" 95, DE 1994 

Fao;o Mber que o sea.oo Fe$ral apt"ovou, " eu, KtJm1:1tt0 
l.OCDIA. Pnddn~.te. noa t•:r.a• . 00 an:. •te, 1 t.. 21 c1o Reo;U.Uto 
llt.t~. prawloo a a~l.nt• · · 

•~•o:r.uçl.o 
,.. q':j , DC 1tM 

Autori:ta a RapaJ:JUc.a i'e~ratin do 
BJ:'u11 a eQ!l.tr•tar o~~:açao ele c:r6cU.to 
utemo o:. a SIV'Nl V~:r Tnll:t, , liO 
•alo: equiwdante a DSJ n,ooo,ooo.oo, 
deatiDacla ao financia.ento ~rci.al do 
Projllto do Sbt._ de V191lbeia da 
~OI:Iia ~ SIV»>. 

Al't. t• t: a R•pUblica FtuMrati'f'a do Braail. autori:tad,a, oo.; 
te~ ~ Re.soluclo n• 96, de 151151, 00 S.D&do Federal, a Cl:lnérat.lr c:oa 
a SIVJVC;V.ndor Trulit, operac:ao cM cr*<l!to utel:'flo, no Y&lor o1e OS$ 
41,000,000.00 [quartllt& e oito ailbOca ele d6lar.s norta~amer:.c.:.oa}. 

P•r~çre:ro lln.tco. A ope·uc&o d<l c.redit.o u:'t&:n:IO 
aut.Ol:'hacta n'e.t• artio;o daati.n.a~- ao finarlc:i~to p.a.rc:i&l do P.ro:)ato 
cb Si•t- da Vigcil.l.r:lc:i& da Aa.u:OA1a • SIVM. 

. Att. 2• A ~raçt,o da ertdito auto.ri.tacbo •• realizar& -.h 
- M9Uiataa coDCUc:Oe•t 

&} v&lo.r: Ust 41,000,000.001 
bJ ~S.nali.~: de•tiu.da ao fi:n.anei..,.nto de PUt• elo 

wat.o do COQtnoto c-:rc1al f1:ru4o .)~mto •o COM6:rc:io lta~ 
an~ liiUmatiOM.l CCIIp&ll)'l 

c1 'ann: ~• •·•· u-. P&9&"1• •-•ua.JaaDte. 
~ • p:r~u:a pucela .. 15 d6 :)ar.bo de n•,, 

dJ p.ruo • ~:~UJJ.uUoz att'll 1M dn•Ho de 200Jr 
=1 .mort.!:.;:~~,cr: =a FUC&l.l CbuJJ.att vaac1Y&l da~: U!liNI 

& PN't1t do pc-ia&1l'O dao•ellbol&CU ....... n juro. $ .ozat 10\ •••• fiada aobre o• ~t·• -
~. )• O. contratos 1!1 f1D&rlc:1-oto do.-Pl"o.)&to SnNl 

--.c. podu:lo ••r u•in.doa ap6a a tor.a11:ucto do cc.petlrlte 
cact.nto «-arci&l anua ~ • co.ia .. o da ~ ct. 
~~ do :r:v.NI • o coaat~rcio conat1tu1do pe-lu bp.n .... .aa. 

..I.A. Ca.praA int.eoraclora bruilairal a a ltaych~t<~n CclaD&nY Cop:raA 
l~& &S:Uent;la.\t&), . 

Art.. c• o. c::ontr•~ da~ financiaaento do Projeto srowr. 
110 'l'&lO:t' global da OSS 1,351S,IOO,OIXI,OO t~ biUal.o, tn&etoa e 
ao'l'&llta • c.bco !UlhOea • ~ a.il d6larea nortt~~ ... :tiea.noal, • que h 
refa:ro as Hensag.n.s n•s 353, lSC, lSS., J~fi • 357, todas da UN 
Dtt!lNiqt~ns Pruidanci&is z:.•• 1.026, 1.0211• 1.021, 1.02t a 1.030, da 11 

Ga IIQY&abro de 19~4. na o:ti;aal, devatlo ;arat:tti.r, quando ass.tn.doat 

I • I. ~rasa inta9radora brasileira ~ ESCA S.A.. o 
y4J,or d.• US5 250,100,000.00 t<Nt.antoa e cinqQtn.ta ailho.a • c- ail 
dblat•• non:a·IIIUir.io:.noal, slrfldo os.t: lll,l3o,ooo.oo le&Dto .. oru:• 
a11~. t:rat.t.ll.tOa • trillta ail dOlan• aort ... aaarie&Daa} , c::oa 
coatnto vin=lado; US$ ao,ooo,ooo.oo toit•cta ailb6&• de d6la:ru 
~-· ... t'1e&t~O$), in.H:t'idos no coctrato villc:Ul&clo· 6 :rtaytheon CO&Ipally 
• OS$ $1,770,ooo.oo tc:UiqUt.ll.C.. • oa.to ailhO.a, aatec:en~ • aat1111.t11 
ail d6lua.t: DOl:'tc-...,ric:&DO&), tefa:tltntall'·" a &quipsa&fttoa 
co.pl-tara• " qar•aeiament.o do Projato Slv.\K; 

. :ti • & lt.ll.ythltOD. COIIIp&l:ly e a~:~a:. aul:ccmt:tat&<la:a, o ,.,.lor 
de USS 1,115,000.000.00 Cua MlhAo, c::e11.tCI a qu.in:r.• ailbOea d-& dbla:raa 
nort.-aau:ic::a,o•l· a!llt&t:ldo in:s•~ido n•st• valoX" o:i tiS$ eo .. ooo.ooo_oo 
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(oit.en.u. ~lbões de dólares norte-amenca.na:sl. d.utinados á IUIPJ:'••• 

intequdon brasg;i:_a ;s E~~~~=-~~vi:s, 0 Vlt.lor de OS$ llO,OOO,OOO.OO 

(canto e dc::t J!lilhOes de d6lares norte-lll!lerl.o::ll.nos) • · 
· A%'t, •. 5• A lluton.u.c3.o con<::edid& por esta l'lesoluclo deverá 

11011 :- exercida n.o p::a:o de quJ.nhento:'l e quarenta dl.as. contados d.& <lat& 

de sua p®li=~~· G• &$ta Resol,.çlo er.tr_& __ @l vigor n.a datll. de •wr. 
public.aoç.lo. 

RESOLUÇÃO N' 96, DE 1994 

Fa.;o aatoar que o Sen.do Fedel:'&l apJ:ovou, • eu, ~ 
a.D::I:IO.. Preaidente, nos ten~oes do art. 48, itt11. 28 do JlA<;~1&11Dto 
Intemo, ptoaulgo a aequi~:~te 

kZso'x.uçl.o 
!r 'l4 , DI: UM 

Jlutgr.:i:e• • .Repdb.l.ic• .P'e<W.r-•t.!v• <kJ 
B.:"u.iJ • contro~e.r operaç.lo dft crfd.ito 
externet ca. o ~n.:-o do Dr••il S.A., 
~I!C.:i.oll Grand c.y,un, no v.do:r 
eq~~ivaJente a USS 1,288,2~5,310.00, 
p.ar11 rey>as"e de ucursos do .t::~o;:>on
!q»rt B.IZlk ar trn.i c~ St•t:c·.s of AD• ri.:. 
- l:XIl'mJINl':, de.stlnad.i' .i.o l'in.ar:u:-i.uo•nto 
parcial do Pzo;•to do Sü=t...,... de 
V.ig.U.I'n<:<.:ia di. A:u::Onia - S!V.!IIH. 

Art, 1• t a ~eputllica F'ederat.i.v" do S.tas.i.l a~:t.ori.~ada, no!ll 
tc~!l <ta Re,.oluc.'l.o n• 96, d.e 1989, do. Senado Fedet'al, r;o• o 8anco do 
8~:a:sil s .A., Ac)~ncia Gtand Caym~n. Operacao dt =tdito externo, no 
Talot equiv&lentc a O:S$ 1,20#,25S,J70.00 [tm bilhJ.o, duzento:.= e 
oitenta e oito mllhOe:o:, duzentos e cinquenta e c:mco lll.il, tre~ento:s ot 
a:ete::~ta dQlares norte-a.:u:rlcllno:s). 

P.ar~qrill'O único. 1't openc.'l.o de c;edito e:10:terno aatoriu.da 
nasce a~:tigo- desuna-se a repasse de recursos dO E>tport-Impott B.inlc of 
tlnitcd Sta.te! of. Ala.e::ica - EXIMaMJ(, para !inanci01111ento parcial <lo 
Pzojeto do Si:stellll de Vigil.'l.nc:i.a da Amazl!ln:u - Sl\?.M. 

Are. z• A operac.!lo de ctécll.to autori:z:adll :;e realizar:i sob 
as :sequ.intes condicOe:s: 

ai v.1Jor: tJSS 1,208,Z5S,J70.00; -
b) tr<~ncbl's: 

! - tlSS 8.f6,210,30D.OO. (oitocente>s e quarenta e seie 
a1lh0e.s, duzentoa • dez ail e trezentos dOlues norte-U~ericanoa), . 
p.ara t1nanc1aaento de OS'!. do Cl:lsto de aquisicloo dos ~s e :ser?icos da 
ongcm nortl'-americana e de 100\ cU respectl'ta COI!I:I.l!:l!:ao de r•:sc:o: 

I! oss 160,5B9,SSO.OO (eento e. ~:~e:s.sent:a m:~.l.Mes, 
quinhentos "" oiter..ta e nove 111:1.1, qv.lnhentos • cinquenta d61ar.s norte
..,.l:'ieano;;), para hnanciameato de 100\ do custo dt aqu.i.:sicao 4• beM 
e· servicos de orio;~ea nacional neeess:i.rlo:s ao conuat.o, li.lll.1tados ao 
eo~:a:espondente a 15/I'IS do eusto de aquiSicao do:J Nn;; e servico:s 
:aort•-... ricanos (local c-ontentJ e de lOO\ da re:spectlva coJilissao de 
risco; 

III - VS$ 28l,U,,S20.00 (du:to:nto::J a oit•nta a Ull. ailhOes, 
quatrocentos e quannta • leis ail, qu.in.\'1en.tos e Yinte d:6lar.a nort.,. 
._r.f.canosJ, par·a Unanciu.nto d• 100\ dos juros eont~:atuai.a de too:LI 
a operacao • de 100\ da respectiva eolllisalo da riseo1 · 

cJ l'.ín.li.dade: :Hnanc1.-ento para aquh:iclo de bens e 
!~= pan ~xaeucao do P:ojet~ <lo Sisteaa de Vi'1il.lncia da ll&aZOnia 

dJ ju.r-o:t': 6~!J2\ a.a .. acre•cidoa-da aa.r~ de l,S\ a.a. a 
titulo de eo.ias•o para o Danc:o do Brasil, pa'16.veis :s-scrat.ente,c:o. 
ia1e.f.o quutnb e cinco dias apQs o priaeiro deseabol:so; 

el prazo de util.íz•o;:.ao: at• 3l de daz.-bro da 2002~ 
l'} .utOrt.iz•çolo: -..inte parcela;; :s-strais, iguaia 

COCUJIICU'tins, iniciando - 15 de junho de :;?003; 
fi}. j11.ro.s da- aoz•: 8,92' a ••• aobre os -lltant;eS - atr~; 
IJJ, c:cai.ss.lo O. co-pz-.fsso: o,S\ a.a • .sobre o' saldo ~ 

doaaa.bolsado, pãq•v•is :s-st;:alaente a pa:tir de lS da: junho da 1995z 
i.} eo.i:rUo de r .isco: 6, ?l' sobre o acrotanta de cada 

dasaobol-.o • 
.a.&::, 3• oa ~nt:ato• '~;te financi&lllento do Projeto 'SIV»> 

~t• poder&o ser a:s••n .. dos apQs a fo::aali~ .. cao do CC~~~petenta 
ccntrato =-arcial entr• CCS!V»> -- Comissao de Coorcianac.io d• 

· "~~anc::0u~·~=.!r! ;~:ff;t;alco;"~i~~la~~:J~= 
.t:o~CMSor• ·-t:I'Uqai:;al • 
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LUCENA, 
Interno, 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Art .... 0$ eontrAto.s d~ finan.cimaento do Projeto S:rvliM, IlC) 

nolor qlobal cl• OS$ 1,39S,l!lO,OOO.Otl Cum bilhJ.o, tn.n:ntoZF e I:ICIYeata e 
c:1nco .U.lhOes e c:ar. ail dólares norte-4JIIerica.nos), a que se rcfer- as 
Mer1.$&'iJeDB ~:~•s JSJ, JSC, 355, 356 e 357, todas de 1994 (Hensa~ns 
E'uddenciais n•s 1.026, 1.02'1, 1.02B, 1.029 e 1.030, de 18 ele 
IIOTalbro de 199.f., na oriqi$), de-rer.\o qanntil:', quando a .. inadols: 

I - & empresa integradora brasih:ira - ESCA S .A., o Y&lor 
de USS 2SO,lOO,OOO.OO lduz.er:~t.o:s e cinqUenta lllilhO.s e c~ ail dólar.s 
tlCirte--erieanos), -ndo USS lll,JJO,OOO.IlO l~to e ocic il.ilh6ea, 
ue:~:ento$ e tri~:~ta ail d6la:c:s nort.e-a~Deric.u~oal, coa contrato 
Yim:l:llAdo; US$ so,ooo,ooo.oo loifenuo milhões de d6lan.s norte
-ricano=:J, inseridos no contl;:llto vincul'lldo • Raytbeon CO~y e 1lS$ 
58,'770,000.00 lcinqtlenta c oito lllilb6e:s e settu:entos e setenta a:U 
dõl•n.• nort•--•J:ieano•l• J:efar.nte• a cQUi~ntos ecapl-nta.r.s • 
'i!&J:encüa-nto do Projeto Siv.'IM; ' 

II - 4 !Uoytheon ~y e Sllas subcont.J:atadls, o •alot' da 
trS:!J l,ll.S,ooo,ooo.oo (wa bilhlo, cento e qui~:~:r.c ai~s .s. d6~s 
noJ:tc-a..J:ic:anosl, cstandco inscrid.:. norste valor os OS$ so,ooo,ooo.oo 
(oitCII:IU IDilhOca de dólares DOru-... ericanol), da:stin.ado• 4 a.presa 
inteqradora brasileira - ESCA S .• AI 

...;:'lia:r. &ilhO.;!~ ~~~a~~~a~0;~:=~~1;~;l ~& OSS :UO,OOO, 000.00 tc:cto-

Art. s• A autoJ:izaclo c:oncedid.a par esta Rcsolueao a.-rl 
..,r exercida n.:. pura de quinhentos c quarentll diall', cgntadas da da.ta 
de •ua pul:>licaelo. 

Mt. r :&sta ll.11!$0lue,.o entra am viÇ~or data de su. 
pllblic:acao. 

SEH1.0CIIt HUMBC\'I'O Ulc:DI<\. 
I>II:E.'Ht'JF.tM'F 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, HUHBERTO 
Presidente, nos termos do art. 48, item. 28 do Reqimento 
promulgo a sequinte 

RESOUJÇÀO N° 97, PE.lllll4 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operaçlo de crédito 
com a Raytheon compan~, no v.tlor 
equivalente a US$ 239,200,000.00, 
destinada ao financiamento parcial do 
Projeto do Sistema de Vigilc!.ncia d~ 
Amazônia - SIVAM. 

0 SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1• ~ a República Federativa do Brasil autorizada, nos 
termos da Resolução n° 96, de 1989, do Senado Federal, a "contratar com 
a Raytheon Company, operacAo de crédito externo no valor equivalente a 
USS 239,200,000.00 (duzentos e trinta e nove milhões e duzentos mil 
'6lares norte-americanos) ,destinada ao financiamento parcial do 
projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM. 

Art. 2• A operaca.o de crédito autorizada se realizará sob 
as seguintes condições: -

a) valor: US$ 239,200,000.00; 
b) tranches: 
f - US$ 110,000,000.00 {cento e dez milhões de d6lares 

norte-americanos}, "Currency Loan Facility fo~ Support of Local 
Content'"; 

II - USS 129, 2.00, 000.00 (cento e 4 Vint.e e nove Biilhões e 
duzentos mil d6lares norte-americanos), "Import Credit Faeility to 
Support Foreign Content•; • 

c) f'in.!lidade: destinada ao financiamento de. parte do 
custo do contrato comercial firmado junto ao Consórcio •Raytheon 
Systems International Com.pany"'; 

dJ juro$: 9% a. a. fixos, paqiiveijs semestralmente, 
vencendo a primeira parcela em 15 de junho de 19951 --

e) prazo de utilizaçdo: até 31 de dezembro de 12003; 
f) amortizdçdo: dezesseis parCelas semestrais 

consecutivas, de acordo com o ~exo c do contrato, vencendo a primeira 
trinta meses ap6s o primeiro desembol~o; 
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gJ juros de mora: lt a.a.fixos sobre os montantes e::: 
atraso. 

Art. 3• Os contratos de financiamento do Projeto SIVJl.:-: 
somente poderão ser assinados ap6s a formalizacao do competente 
contrato comercial entre CCSIVAM Comiss!o de Coordena<:lo do!! 
Implantac;:ao do SIVAM e o Consórcio constituido pelas Empresas ESCA 
S.A. (empresa inteqradora brasileira) e a Raytheon Company (empresa 
fornecedora estrangeira}. . 

Art. (• Os contratos de financiamento do Proje~o SIVAM, no 
valor qlobal- de uss 1,395,100,000.00 (um bilhão, trezentos e noventa ~ 
cinco milhões e cem mil dólares norte-americanos}, a que se ref~rem as 
Hensaqens n•s 353,. 354, 355, 356 e 357, todas de 1994 (Mensa.9o;ns 
Presidenciais n•s 1.026, 1.027., l.02B, 1.029 e 1.030, de 18 d.: 
novembro de 1994, na origem), deverAo qaranti~, quando assinados: 

I - à empresa integradora brasileira - ESCA S.A., o valor 
de US$ 250,100,000.00 (duzentos e cinqUenta milhões e cem mil d6lare:s 
norte-americanos), sendo US$ 111,330,000.00 (cento e onze rnilhOes e 
trezentos e trinta mil d6lares norte-americanos), com contrato 
vinculada; US$ 90,000,000.00 (oitenta rnilhOes de d6lares norte
americanos), inseridos no contrato vinculado à Raytheon Company e USSi 
59.,770, 000.00 Ccinque-ntã e oito milhões, setecentos e setenta mil 
d6lares norte-americanos)., referentes a equipamentos complementares e 
gerenciamento do Projeto SIVAM; 

II - à Raytheon Company e suas subcontratadas~ o valor du 
US$ 1, us. 000,000.00 (um bilhão e cento e quinze milhOes de dólares 
norte-americanos), estando inserido neste valor os US$ 80,000,000. 0:) 
(oitenta milhões de d6lares norte-americanos), destinados à empresa 
inteqradora brasileira - ESCA S.A; 

III -_às obras civis, o valor de US$ uo~ooo,ooo .. oc 
(cento e 1ez milhões de dólares norte-americanos) , 

Art. 5° A autorizacão·concedida por esta Resoluc&o deverá 
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da dat~ 
de sua publicacão. 

Ut. 6 8 Esta Resoluç~o entra em - vigor na data de sua 
publicacão. 

SEHADO FEDERAL., EM .'J J: DE DEZEMBRO DE 1994 

ANEXO I 

SENADOR HUMBERTO LUCENA 
PRESIDENTE 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO CONJUNTA PARA ANÁLISE· 
DO PROjETO SIV AM 

Presidente: Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 
Relator-Geral: Senador RAMEZ TEI!ET 
Relatores-Adjuntos: Senador GERALDO MELO e LEOMAR QUINT ANILHA 

.. • I ~ I ' • 

COMISSÃO DE ASSUN.TOS ECONÔMICOS-CAE 

.TITULARES SUPLENTES 
""·~ :)q:. 

GIL VAN BORGES 
GILBERTO MIAANDA 
NEY SUASSUNA 
ONOFRE QU1NAW 
CARLOS BEZERRA 
FERNANDO. BEZERRA 
RAMEZTEBET 

PMDB . "·"'"''··:.~~:~~~ -~·~d}t~:.: ·* 
JADER BARBALHO 
MAURO MIRANDA · 
FLA VIANO.MELO 
RONALDO CUNHXLIMA 
PEDRO SIMON 
CASILDO MALDÃNER 
GERSON CAMA TA 
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",, , '::\>:", m ,, 

FRANCELINO PEREIRA JOEL DE HOLANDA 
YILSON KLEINÜBING JOSAPHAT MARINHO 
JONAS PINHEIRO W ALDECK ORNELAS 
BELLOPARGA ROMEROJUCÁ 
FREITAS NETO JOSÉ BIANCO 
JOÃO ROCHA ELCIO ALVARES . 
CARLOS PATROCiNIO HUGO NAPOLEÃO 

BENIVERAS 
JEFFERSON PERES 
PEDROPIVA 
GERALDO MELO 

"'·' .. 

ESPERIDIÃO Atvt!N 
LEOMAR QUII'IT ANILHA, 

LAURO CAMPOS 
EDUARDO SUPLICY 

PSDB 
Vago 
LÚDIO'COELHO 
SÉRGIO MACHADO 
LÚCIO ALCÂNTARA 

PPR , 

PT 

EPIT ÁCIO CAFETEIRA 
LUCiDIO PORTELLA 

,~ ,-_ ' . -~·"';··-~---. 

JOSÉ EDUARDO OUTRA 
ADEMIR ANDRADE 

OC' ' : ,_,"v '''~o~·~~~~-~,..-, '""':""', '' ,""',;; J'ílf " •v v , V ~· '"'', ·.~' .""', .., . ._.....,, •. "' 

V ALMIR CAMPÉLO. . MARLUCE PINTO 
ARLINDO PORTO LUIZ ALBERTO OLIVEIRA 

· JOÃO FRANC;'.;··· .. WBÉRNAAOOC;.;;J.Ãi"'~:::;•;:r_·:; 
OSMAR DIAS JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

.. _,,~ .. ' : ' -~- _·_: :~;: ~-: Pb'r . . '. ' . :N'"""'""-:!~~:-:"7: : ,_;.;. -~" 
SEBASTIÃO ROCHA lÚNIA MARISE 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE- CFC 

TITIJLARES SUPLENTES . . ... . . . .· -~: ... :;:_:~ -_;··.:~ ···;.:'.~PMO~ .. ·:~_:· ·: ,. . . :-_·_:_~,,~_,.:~;k:: .. ~:~;_---~ . 
COUTINHO JO&GE GIL VAN BORGES 
GILBERTO MIRANDA NABOR JÚNIOR 
FLAVIANO MELO 
HUMBERTO LUCENA 
JADER BARBALHO 

........ ' _,_ > 

JOSAPHAT MAAINHO 
CARLOS PATROCiNIO 
JOSÉ ALvEs 
ALEXANDRE COSTA 
'. ' . ''· '• 

PEDROPIVA 
SÉRGIO MACHADO .. ...... ·. 

PSDB . , • . ·-"···~. ~,....,.,,,.,_.,,.,,~ 

JOSÉ IGNÁCIO Í'EI{REIRA . 

~PR. ~-- . . ... .. - . ···:· . : ··- ~-,~~ ····::::~~;"" ~ 
LUCID!O PORTELLA 

'"':''";':':''..,.._...,_'t.~C-.:-";" 

EDUARDO SUPLICY LAURO CAMPOS .. : __ , .. ' ,, . . . ':'". ·:·' 'pP . . "'_...,.,,,._,_._._, 
ANTONIO CARLOS v ALAoAR.ES . . JOÃO FRANÇA ~ ... 

.. ·... . . . .PTB .... 
LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA V ALMIR CAMPELO 

..• " PiiT . , ; ~~:;~c)J5~ .. ·. 
DARCY RIBEIRO ·- . -

. ·.i'SB I PLi PPS ...... """"-,-~----~~~,~-

·vago 
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA 
NACIONAL- CRE 

TITULARES SUPLENTES 
. "' ' "'-·-·,.;. ,• 

. . . ' 

NABOR JUNIOR 
FLA V!ANO MELO 
CASILDO MALDANER 
PEDRO SIMON 
HUMBERTO LUCENA 

. PMDB .... ·.··. . :. 

PFL 

MAURO MIRANDA 
FERNANDO BEZERRA 
RONALDO CUNHA LIMA 
GERSONCAMATA 
IRJS REZENDE 

GUILHERME PALME!RA . JONAS PINHEIRO 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EDISON LOBÃO 
HUGO NAPOLEÃO JOÃO ROCHA 
JOSÉ AGRIPINO JOSÉ ALVES 
JOEL DE HOLLANDA VILSON KLEINÜBING 
'·:-:.·.-. ... ··- .. , ~ ·~:·· ·, .. _~_{F_$_Pif~;,., · .. :.:_-_~,{;~.~~- -<-.. ;:-,;~:;~:;.":~::::· .. _:;~~-~;' 
GERALDÔ M:ELO JOSE IGNACIO FERREIRA 
ARTIJRDA TÁVOLA CARLOS WILSON 
LÚDIO COELHO PEDRO PIVA 

~rrÁ~ro{~~--•- ····:'PI>R'G,~~~~:;;L:iÃ'S::"7' 
-~\\'~:··. ·- ;:'""'-~ ~ ~ ... _-~-~_.;·~~;) '' ':"~---~:::,: -"·":'·'·:""':>~~~~'""'~~- ·. ~-·:·•- ':"'''-.:'"".~:·:·.····· --~·(-t:'::,:;::::-~"":'~''":':-""-

BENEDITADA SILVA MARINA SILVA .. ·pp. "··::~.:::-:;,-:--::"-

BERNARDO CABRÁL OOONIO CARLOS V ALADARES 
~&~é~i;:ri.~ .. ···· .. : .. ;. ~".;''~r.JB.'~~LIA ~~~~· :.J: .·• 

~~AS;Irci~&~•:•·.:•:z:·:· ·.:·•; ;P.D( ,.bÂRá Ii~E/;o ' ' • 
"·" ,.,_.,, •• ,. •.. ,.~--··· .... PSEf+"J'!';+ i'PS'_ ·: . . '. . •• .,~~.-.•·.· -~ 
ROW TúMA ADEMTR ANDRADE 

ANEXO I! 

DOCUMENTOS RECEBIDOS PELA COMISSÃO 

I. Docmnentos referentes ao processo de escuta telefónica, inclusive transcrição 
das gravações, conccmcrdes ao Projeto SIV AM. 

2. Deelaração do Si-. José Afunso Assumpçilo, dirigida ao Presidente ~" Senado 
Federaf, relacionando suas contas bancárias pessoais no Pais, bem como as da 
Uder Táxi Aéreo. O documento igualmente franqueia o acesso às contas por 
parte do Seru!do Federai. 

3. Deelaração de próprio punho do Sr. Júlio César Gomes dos Santos, dirigida ao 
Senador Antônio Carlos Magalhães, informando números e respectivos saldos 
de suas contas ban<:árias, no Pais e no exterior, além de autorizar a 
investigação do Sellado Federal sobre as mesmas. 

' 
4. Fax da CCSIV AM '""'*'"''ritiudo mensagens enviadas ao gabinete do Senador 

Gilbelto MinRda, cm 21.12.94, infonnando a distnbutÇão de Valores do 
cóntrato SIV AM, entre as empresas Raytbeon e ESCA. 
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5. Cópia da correspondência entre a Raytheon. a Martin-Marietta e a 
Westinghouse, sobre sub-contratas para fornecimento de equipamentos no 
âmbito do Projeto SIV AM. 

6. Cópia do Requerimento de Informações n' 1.066194, do Senador Gilbetto 
Miranda. solicitafldo ao Ministro da Aeronáutica inforinação $Obre o vaJor 
global dos recursos destinados as empresas Raytheon e ESCA no Projeto 
SIV AM, acompanhado da respeeriva resposta. 

7. Cópia de correspondência da Westinghouse à Raytheon sobre os equipamentos 
a serem fornecidos por essa empresa ao Projeto SIV AM, com os respectivos 
preços. 

8. Correspondência da Federal Aviation Administration-F AA, dos Estados 
Unidos dirigida ao Brigadeiro João Filippe Sampaio de Lacerda, Diretor-Geral 
do DAC~ sobre a discussão levantada quanto à utilização de outros tipos de 
sistemas de radareS no Projeto SIV AM. 

9~ Documento da Unisys ·contendo swnário de preços dos equipamentos do 
Projeto SIV AMe lista de peças de reposição. 

10. Documento elaborado pelo Ministério da Aeronáutica - intitulado 
"Relacionamento ESCA!Empresas Estrangeiras". remetido pelo Ministro'da 
Aeronáutica ao Relator. 

11. Documento intítulado "SIV AM: A verdade Sobre os radares"~ de autoria do 
· Senador Gilberto Miranda, e por ele encaminhado ao Exmo. ·. Senhor 

Presidente da República. 

12. Resposta do Ministério da Aeronáutica ao documento "SIV AM: A verdade 
sobre os radares;. 

13. Material fornecido pela Embaixada da Federação Russa sobre a tecnologia 
russa para o Projeto SIV AM. 

14. Relatório da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, 
elaboràdo pelo Dr. Rogério Cezar de Cerqueira Leite, analisando o Càntnlto 
CCSIV AM!Raytheon, e encaminhado pelo Dr. Sérgio Henrique Ferreira, 
Presidente. 

15. Estudo elaborado pelos cientistas M~ . ;.,tÔI)io Raupp· .. e Luiz ~os 
Miranda, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, 
intitulado "A. Inteligência Nacional e o SIVAM:',. encaminhado à Comissãa 

' P.to Senador Eduardo Suplicy. · · · :· .. , 

' . ' 
16. Declaração do Ministro A.dhemar Ghisi, no Plenário,do Tn~ de Cont.t; da 

União, em 17.01.96. sobre o projeto SIVAM. 
. • •. .-1 

17. Oficio do Prof. Luiz Henrique Schuch, Presidente' da Associação Nacional 
dos Docentes de Ensino Superior - ANDES, r~udiand<!. as pressões do 
governo para aprovação do projeto SIVAM. • ,. ,.• 

18. Correspondência dos Profs. Aldo Vieira da Rosa ~ Hect01 ,i;uiz Saint-Pierret 
Informando da impossibilidade de comparecimento para pqs:;tar depoimentO' 
na Comissão Especial do SIV AM. · · • ·'r 
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19~ Documento contendo infonnaçõeS ao Senado Federal sobre o Processo TC D0 

014.825/95C3, do Tnbunal de Contas da União, elaborado pela equipe do_ 
órgão de Controle Interno do Ministério da Aeroni!utica, em 05.01.96.,1 .yi 

lO. Processo de Seleção da Empresa Fomeeedora de Equipamentos para o 
SIV AM. Documento do Ministério da Aeronáutica;- encaminhado por 
intennédio do Aviso n• 003/MIN/014, de 08.01.96. 

li. Aviso n• 963-GPffCU, do Dr. Homero Santos, Presidente em exercício, 
encaminhando oópia do Anexo Ill, do Proeesso TC n• 014.825/95-3, 
atendendo Requerimento de Infonnações do Senador Eduardo Suplicy. 

ll. Cópia da Decisão n• 624/95-TCU Plenário, acompanhada do Relatório de 
Auditoria e Voto que a fimdamentaram, referente ao Proeesso TC n• 
014.825/95-3, encaminhada ao Presidente do Senado Federal por meio do 
Aviso n• 542-SGS.TCU-S!GU.OSO, de 01.12.95, do Relator Adhernar 
Paladini Ghisi~ no exercício da Presidência. 

l3. Correspondência do Vice-Presidente Execntivo da Raytbeon, W.H. S\llllllSOn, 
dirigida ao Relator da Comissão Esgecial do SIV AM, Senador Ramez Tebet, 
transmitindo informações sobre o relacionamento entre a Raytheon e a ESCA, 
antes da seleção da primeira paxa fornecimento dos equipamentos do projeto 
SIV AM, e anexando cópia da Carta de Intenções ("MemQTandnm of 
Understanding''), celebrado entre aESCA e a Raytbeon, em 8.07.92. 

l4. Documento elaborado pelo Ministério da Aeronáutica e encaminhado ao 
Relator da Comissão Especial do SIV AM, Senador Ramez Tebet, em 
resposta ao estudo da Sociedad!! Brasileira para -o Progresso da Ciência -
SBPC, intitulado "A Inteligência Nacional e o SIV AM". 

lS. Correspondência da Westingbouse dirigida ao Relator da Comissão Esi>ecial 
do SIV AM, criticando a decisão tomada pela Raytbeon de encomendar os 
radares ã Martin-Marietta. · 

l6. Análise Técnica do Projeto SIV AM realizada pelo Senador José Roberto 
Arruda, com base em infonnações da Secretaria de Assuntos Estratégicos, 
Ministério da Aeronáutica e Ministério da Ciência e Tecnologia. A íntegra da 
documentação encontra·se na Secretaria da Co~issão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. 

ANEXO III 

DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS RESOLUÇÕES DO SENADO 
FEDERAL SOBRE O PROJETO SIVAM 

1. Mensagem Presidencial n• 353/94 (Mensagem n~ 1.026/94, na origem), 
propondo seja autorizada a República Federativa do Brasil, a contratar com o 
Banco do Brasil SI A, Agência Grand Cayman, operação de crédito externo no 
valor equivalente a até US$ 91,025,000.00, destinados ao financiamento do 
Projeto SIV AM. 
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2 .. Resolução Autorizativa n° 91/94. 

3. Mensagem Presidencial n' 354/94 (Mensagem n' 1.027/94, na origem) 
propondo sejª autorizada a contratação de crédito entre a República Federativa 
do Brasil e a Raytheon Cornpany no valor de até US$ 239,200,000.00, 
destinados ao·financiameDto pafcial do Projeto SIV AM. 

4. Resolução Autorizativa n' 97/94. 

5. Mensagem Presidencial n' 355/94 (Mensagem n' 1.028194, na origem), 
propondo seja autorizada a República Federativa do Brastl a contratar com ó 
Banco do Brasil S/ A. Agência Granel Cayrnan, operação de crédito externo no 
valor equivalente a até US$ l 05,046,668.50,para repasses de recursos obtidos 
com garantia do Export-lmport Bank of United States of America • 
EXIMBANK. 

6. Resolução Autorizativa n• 93/94. 

7. Mensagem Presidencial n' 356/94 (Mensagem n' 1.209/94, na origem), 
propondo seja autorizada a contratação de operação de crédito entre a 
República Federativa do Brasil e a SlV AM Vender Trust, no valor de até US$ 
48,000,000.00, destinada a financiamento do Projeto SIV AM. 

8. Resolução Autorizativa n' 95/94. 

9. Mensagem Presidencial n° 357/94 (Mensagem n° 1.030/94, na origem)? 
propondo seja ~utorizada a República Federativa do Brasil a contratar cqm o 
Banco do Bra5il S.N, Agência Grand Cayman. operação de crédito externo no 
valor equivalente a até uss 1,288,255,370.00, para repasse de recurws do 
Export-lmport Bank ofUnited States of America- EXIMBANK. h..--· \" 

10:Resoiução Autorizativa n' 96/94. 

· 11. Projeto de Resolução n• 53/95, de autoria do Senador Eduardo Supliey e 
outros, propondo a revogação das Resoluções n's 91, 93, 95, 96 e 97, todas 
de 1994. 

12. Merisagem Presidencial n' 284/95 (Mensagem n' 858/95, na origem), 
solicitando ao Senado Federal, a adequação das Resoluções 91, 93, 95, 96, e 
97, todas de 1994, às condiç6es hoje vigentes, para permitirá implerneutação 
do Projeto SIV AM. 

13. Cópia do Parecer do Senador Gilberto Miranda, da CoÍnissã~ de Assuutos 
Econôrnicos, sobre a Mensagem n• 284/95 e o Projeto n• 53/95, concluindo 
por um Projeto de Resolução que torna sem efeito as Resoluções do Senado 
Federal de n•s 91, 93, 95, 96 e 97 de 1994. 

14. Cópia do despacho do Presidente do Senado Federal, .constante das folhas 26 
e 27 do processo referente à Mensagem Presidencial n• 284/95, no qnal é 
remetida a queStão aO exame conjunto das Comissões de Assuntos 
Econôrnicos, de Infra-Estrutura e de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS 

PARECER 

A Comissão de Assuntos Económicos, em reuniao 
conjunta com as Comissões de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, e de Fiscali.?:ação e Controle, realizada em Jl_l_!i:l_lli, 
opina pela ~ll.IL~~l da Mensagem no 284, 
de 1995, nos termos do Projeto de Resolução que oferece . 

Março de 1996 

. Sala das Com1ssões, em I] de f{IJfr:IIftQ de 1996. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

MSF N" 284/95 

ASSINARAM O PARECER EM 13 DE FEVEREIRO DE 1996 OS 
SENHORES SENADORES: 

01 -ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente(ART.113-RISF) 
02- RAMEZ TEBET, Relator. 

03 - MARLUCE PINTO 
04- LEOMAR QUINTANILHA 
05- GILBERTO MIRANDA- VENCIDO, eo"' vorv E'·M ~P~RI\ó<> 
06 -JEFFERSON PERES - VENCIDO 
07 -EDUARDO SUPLICY- VENCIDO, 1!0"1 voTo . I:' AI\ S<P'lR~.I>C 
08 - BENI VERAS . 
09 -JOÃO FRANÇA 
10- VALMIR CAMPELO 
11 - JÚNIA MARISE - VENCIDA 
12- ARLINDO PORTO 
13 - FERNANDO BEZERRA 
14- BELLO PARGA 
15 - JOÃO ROCHA 
16- MAURO MIRANDA 
17 - OSMAR DIAS - VENCIDO 
18 ·JONAS PINHEIRO 
19- CARLOS BEZERRA 
20- VILSON KLEINÜBING 
21 -CARLOS PATROCÍNIO 
22 - ESPERIDiiiO AMIN 
23- PEDRO PIVA 
24 - JOEL DE HOLLANDA 
25- FLAVIANO MELLO 
26 -GERALDO MELO 
27 - LAURO CAMPOS - VENCIDO 
~2- rR.f j ífiS NE to 

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

PARECER 

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, em reuniao conjunta com as Comissões de Assuntos 
Econõmicos, e de Fiscalização e Controle, realizada em 
_J.J../JJ2.J~. opina pela __g_~_çAo do 
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Projeto de ResoluçAo de autoria da Comissão de Assuntos 
Económicos, acerca da Mensagem n° 284, c;le 1995. 

Sala das Comiss6es, em 13 de fevereircde 1996. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

MENSAGEM N' 21U, DE 199! 

ASSINARAM O PARECER EM 13 DE FEVEREIRO DE 1996 OS · 
SENHORES SÉNADORES: 

l-ANTONIO CARLOS MAGALHÃES , PRESIDENTE (ART. 113-RISF) 

2- RAMEZ TEBET, RELATOR 

3- FLAVIANO MELO 

4- CASILDO MALDANER, VENCIDO 

5- PEDRO SIMON, VENCIDO 

6-HUMBERTO LUCENA, COM DECLARAÇÃO DE VOTO 

7-GUILHERME PALMEIRA 

8-HUGO NAPOLEÃO 

9-JOSÉ AGRIPINO 
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10-JOEL DE HOLLANDA 

II-GERALDO MELO 

12-ARTUR DA TÁVOLA 

13-LÚDIO COEf,.HO 

14-EPIT ÁCIO CAFETEIRA 

IS-MARINA SILVA, VENCIDO 

16-EMILIA FERNANDES, VENCIDO 

17-BERNARDO CABRAL, VE)'!CIDO, Cr>M VOTO EM SEPARADO. 

IS-ROMEU TUMA 

19-SEBASTIÃO ROCHA, VENCIDO 

COMISSÃO OE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

PARECER 

A Comisdo de Fiscalizaçao e controle. em r~uni•o 
conjunta com as Corillul3es de Assuntos Eccn6.micos, e de 
Relaçóes ·exteriores~ pâ(à.sa_Naciona~: realizada em 1-Ef.!!:i:...l '.1!·, 
opina pela t:JV.ç,.,,. ..:ç.:..~ ___ :.. do ProJeto de 
l;=tlltsolução d.e.autor1a da Com~ssão de Assuntos EeonOm1COS, acerca· . 

. . ,:la Mensagert~> -n8 284, ·de 1995. 

de 1996. • • 

.·,,, ... -

,\:-' : -' I 

\ 

.. t ... • 

" . 
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

MSF No 284/95 

ASSINARAM O PARECER. EM 13 DE FEVEREIRO DE 1996, OS SENHORES 
SENADORES: 

01 -ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente (Art. 113-RISF) 
02- RAMEZ TEBET, Relator 
03- EDISON LOBÃO 

. 04- JADER BARBALHO 
05- CARLOS WILSON 
06- HUMBERTO LUCENA. t! t. "l f:' c t. 1l'-''! ,. ~ Jlf ~ -~· l c 
07- SÉRGIO MACHADO . 
08- LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 
09- EPITÁCIO CAFETEIRA 
lO- JOÃO ROCHA 
11- JOSÉ ALVES 
12- FLAVIANO MELO 
13- CARLOS PATROCÍNIO 
14- EDUARDO SUPLICY- VENCIDO 
15-GlLBERTOMIRANDA-VENCIDO. Cc•> Vc·r" t M :;, l'i!ki\JlO 

16- ANTONIO CARLOS V ALADARES- VENCIDO 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS 
LISTA OE VOTAÇÁO NOMINAL 

l~o!lEIJTC usf N>E:i..oe mr 
TITUtARES SIM ~o SUPLENTES SIM NAO 

PMDB 
ti I I GIL VAN BORGES ( I I I 1-MARLUCE PINTO I 

GILBERTO MIRANDA ( ) ( /{1 2-MAURO MIRANDA (~I .( I 
NEYSUASSUNA ( ) ( ) 3-Fl.AVIANO MELO (. ·} ( I .... 
ONOFRE QUINAN I . I I I "-RONALDO C. UMA I I I I 
CARLOS BEZERRA ~~I I I 5-PEDRO SIMON ( ) ( .) 
FERNANQD BEZERRA ( ) ( ) 6-CASILDO MALDANER I· I I ) 
RAMEZTEBET I I I I 7-GERSON CAMA TA ( ) ( I 

PFL ( s) ( FRANCEUNO PEREIRA IS I I I 1-.JOEI... DE HOLLANDA ) 
V1I.SON KLEINOBING (_) ( ) 2-JOSAPHAT MARINHO ( ) ( I 
JONAS PINHEIRO ~~I I ) 3-WALDECK ORNELAS I I I ) 
RU.OPAAGA I~ I I I "-ROMERO JUCÁ ( ) ( ) 
FREITAS NETO IS I I I 5-JOSé BtANCO ( ) ( I . 
JOI..oROCHA ( ) ( ) 6- ÉLCIO ALVARES ( ) ( ) . 

CARLOS PATROCINIO I) I I I 7-HUGO NAPOLEAO ( I I ) 
PSDB 

IIENÍIIERAS 1;1 I I VAGO ·r I I ) . 
JEFFERSON PERES IS I lN I 2-LÚDIO COELHO ( ) ( I 
PEDROPIVA I I I I 3-SÉRGIO MACHAOO ( I I ) 
QERAi.oO MELO I I I I 4-UÍCIO ALcANTARA ( ) ( I 

ESPERIDIÃO AMIN 
PPR 

( ~) ( ) 1-EPITÁCIO CAFETEIRA I I 
U!O.MAR QUINTANILHA ( ) ( I 2-LucfoiO PORTEUA I I 

( ~11 INI 
PT 

. ' ( LAUROCAMPOS 1-JOsé EDUARDO I l 

EDUARDO SUPUCY ( N) ( f./1 =IR ANDRADE*. ( I I 
PTB 
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VALMIR CAMPELO 
ARUNDO PORTO 

JOÃO FRANÇA 
OSMAROIASh 

JÚNIA MARISE • 
• VAGA CEDIDA PELO PT 

!.) ) ( 
('.)) ( 2-l.UIZ ALBERTO 

OUVEIRA 
PP 

( ~ ) ( ) 1-BERNARDO CABRAL 
( /. ) ( I , ) 2.JOSÉ ROBERTO . 

ARRUDA 
POT 

( ~ ) (t, ) 1-SEBASTIÃO ROCHA 

-o SEf;!ApOR OSMAR DIAS DESLIGOU-SE DO PP EM 22.~.95 
SIM------'--L...•o q; ABSTENÇÕES--TOTAL--=t. 
~- ' ,""I../ 

COMISSÃO OE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 
USTA OE VOTAÇÃO NOMINAL 

115F .. ~ 28~ ~ N1!: 
' 

TITULARES PMOB SUPLENTES 

SIM NÃO ABSTENÇÃO SIM 

RAMEZTEBET ( 5') ( )( 1-MARLUCE PINTO ( 

FLAVIANO MELO (~) ( )( 2-FERNANOO BEZERRA ( 

CASILDO MALDANER ( ) (!,)( 3-RONALOO C. UMA 

PEDRO SIMON lth (f,)( 4-GERSON CAMA TA 

HUMBERTO LUCENA !SI ( )( ) 5-IRIS REZENDE 

·~·s 1 
PFL 

GUILLHERME PALMEIRA ( )( ) 1-JONAS PINHEIRO 

ANTONIO CARLOS ( ) ( .I( )_-·.-.2~ELLO PARGA 

MAGALHÃES ' . . . . . 
HUGO NAPOLEÃO IS) )( ) '1-/0ÃOROCHA 

JOSÉ AGRIPINÓ; r S. 1 .I· l( f. 4-:ros~ALVES 
JOEL OE HOLLANDA cSl ( .li l · 5-VILSON KLEINÜBING 

'. PSPB '. 

GERALOO MELO" !SI, .1 )( l JOSÉ IGNÁCIO 

FERREIRA 

ARTUR DA TÁVOLA l \') ( lé i · 2-CÁRLOS WILSON ' 

LUOIO COELHO (r ,· ' K l ;!'PEDRO PIVA 

PPR 

EPITÁCIO CAFETEIRA ' ( s) ( ' )( )· · LEOMAR QUINTANILHA 

PT' 

) ( 
) ( 

) ( 
) ( 

) ( 

NÃO' 

I I K 
i 1 • it 
) ( X 

. ,. .( 
K 

I I K 

11 
K 

) ( K 
) . (· ·.K 
l. ( .K 

) ' 

). 

) 

)· 

u l( . ; 

. ' ... 
f('l('l 
I ( K l ... ' 

) ,( K ) 

BENEDITA o{\ SILVA ,(, ) .( )( l , 1-MARINA SILVA ( fí (1\)' : 
PTB 

EMIUA FERNANDES c\IÍ <f. H ·) i;ARUNOO PORTO ) .(.-, 1( •. ). 
':'. PP . ' t •• fi'' .. 'C'< I' 

BERNARDO ~RAL I 'l tiJH ) 1-ANTONIO CARLOS l I.· K · l 
VÀLADARES -

1/k~ _,N K 

PDT '.' 

SEBASTIÃO ROqHA ) 1-DARCY RIBEIRO ) I:U· 
PSB+PL+PPS 

ROMEUTUMA Jr ( 11 ) 1-ADEMIR ANDRADE ) i::1Í. l 
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PROJETO: 

=~ -
~ 

I 

I TOTAL SIM 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
1-lSF ,., J.sq, J.,. 1'1'11 
VOTAÇÃO NOMINAL 

r PMDB 

~ 

_Pi 

>B 

PI R 
I 

I p 

PI 

PTB 

p[ tT 

PSI 

-
I TOTAL NAO I ABSTENÇOES 

Presidente 

V c~ .M.- S"ip,~~~,L 1 -\i.i.l.~Ll,4:. 1 
c4 S"u.u .. 4..:., (;.l.·J-k.tft /t_{u .. a,...,.i_"

-t-~(;1. (?~o-: ~ . .r--~~{t... (~AE,er.t-~.. C?re. . -~~ ........ 

a MSF N" 284, 
de 1995 (Mensagem n• 858, de 
I 1.08.95, na origem), do Senhor 
Presidente da República, solicitando 
ao Senado Federal, a adequação das 
Resoluções n•s. 91, 93, 95, 96 e 97, 
datadas de 27.12.94, às condições · 
hoje ... -vigectes. para permitir a 
implementação do Sistema de 
Vígilãncia ·da Amazônia (Projeto 
SIV AM), e Projeto de Resolução n• 
53, de 1995, que revoga as mesmas 
Resoluções acima nominadas. e dá 
outras providências. 

Senador GILBERTO MIRANDA BATisTA 

Março de 1996 
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I. RELATÓRIO 

Por intermédio da Mensagem no 284~ de 1995, 
(Mensagem n" 858, de 11.08.95, na origem), o Senhor Presidente da 
República, solicita ao Senado Federal a adequação das Resoluções n's. 91, 
93, 95, 96 e 97, de 27 'de dezembro de 1994, ãs condições hoje vigentes 

para permitir a implementação do Sistema de Vigilância da Amazônia ( 
Projeto SIV AM). 

As autorizações concedidas inseriram-se na competência 
exclusiva do Senado Federal, estabelecida no inciso V. do artigo 52 da 
Constituição Federal e regulamentada pela Resolução n' 96189, a qual " 
dispõe sobre limites para as operações de crédito externo e interno da. 
Uniilo, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público· 
federal e estabelece limites e condições para a concessão de garantia da 
União em operações de crédito externo e interno", restabelecida pela 
Resolução de n' 17, de 5 de junho de 1992 

As Resoluções autorizaram as República Federativa do 
Brasil a contratar diversas operações de crédito externo no valor global de 
USS 1,395,100,000.00 (um bilhão, trezentos e noventa e cinco milhões e 
cem mil dólares norte-americanos), condicionando contudo a celebração dos 
contratOs de financiamento à fonnalização do competente contrato do 

. SIV AM e. o Consórcio constituído pelas empresas ESCA S/ A ( empresa 
integradora brasileira) e a Raytheon Company ( empresa fornecedora 
estrangeira). acolhendo os tennos da cautéla expressa no Parecer da 
Secretaria do Tesouro Nacioual, STN/COREF/DIREF/290, de 09 de 
novembro de 1994, no sentido de melhor "re.'r;guardar O!t intere.fses da 
República e evitar o pagamento desnece.o;sário de encargos ". 

Ressalta a Mensagem n' 284, de 1994 do Senhor 
PresidtiDte da República,. o notório afastamento superveniente da empresa 
ESCA - Engenharia de Sistemas de Controle e Automação S.A do 
processo de implantação do SIV AM e a necessidade de sua substimição 
pela Comissão para Coordenação do Projeto SIV AM ( CCSIV AM), órgão 
da estrutura do Ministerio da Aeronáutica. pa..-a embasar a solicit~o de 
adequação. 

- Vale registrar que tramita em conjunto com a Mensagem 
n• 284, de 1995 o Projeto de Resolução n• 53, de 1995. 

11. VOTO DO RELATOR: 

Em audiência com o Senhor Presidente da República, 
realizada em 27 de junho de 1995, tt,ansmiti minhas preocupações com a 
noticiada celebração do contrato n' O 1/95-CCSIV AM/Raytheon, assinado 
no dia 27 de maio último (um sábado), formalizadas no Oficio GSGM n• 
035/95, onde destaquei o seu conteúdo abusivo por entender que • o 

_contrato celebrado extrapola e tifronta os termos dispostos na Resolução 
do Senado da República;, e sugeri ao final que "ou corrige·se tudo e 
adequadamente. ou cancela-se tudo, inclusive as Res?_!l;lções vigentes". 
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Tendo rel3tado em dezembro de 199.il-, as Mensagens que 
resultaram na aprovação das Resoluções n•s. 91, 93, 95, 96 e 97 de 1994, 
afigurou-se-me coerente manter a relataria também para a Mensagem de 
adequação, até para favorecer o imprescindível aprofundamento no esrudo 
do Projeto SIV AM. 

Iniciei~ formalmente, o reexame do Projeto· SIV AM, em 
16 de agosto último,· portanto no mesn'lo dia em que a Mensagem de 
adequação dava entrada nesta Casa do Congresso Nacional, centrando a 
atençlo em aspectos outros, i,b'U3.lmente relevantes, que àquela primeira 
oportunidade, tiveram sua apreciação prejudicada pelas condições atípicas 
que tive de .enfrentar tais cOmo a exit,JUidade de prazo para argüir 
autoridades- somente tive oportunidade de ouvir.o Ministro-Chefe da SAE. 
Almirante Mário Cesar Flores e Ministro da Aeronáutica Lélio Viana Lobo, 
por cerca de 6 horas - • a formulação de questões em outras oitivas na 
ComiSsão de Assuntos EconôiilfCOS através de outros senadores, além dos 

·encargos decorrentes da Relatoria-Geral do Orçamento Geral da União de 
1995. Proferi àquela época Parecer de P1enãrio, motivado pelo 
Requerimento de Urgência assinado pelos líderes do Gov~mo de então~ que 
incluiu o Projeto SIV AM na Ordem do Dia,. por ter sido invoca9o o 
dispositivo de Segurança Nacional 

Dentre estes _aspectos. defrontei-me, de prc:miO.: cOm 'a . 
questão negativa, recorrenteménte suscitada pela 'imprensa desde abril 
último de que o Governo teria de pagar multa se não implantasse o SIV AM 
até junho de 1995. -

É lastimável a. desjnfonnação. Co.rno não · estivesse . 
implantado o SIV AM. o ExecuJiyÓ Qão teria. como. não tem. de. pagar·. 
qualquer comissão de pennanêncía ao Eximb~ pPis o artiga: 3~ •. de. toda.s: . 
as Resoluções autorizando a contratação de créditos externos para financial-
o Projeto, acolheu a ressalva indicada pela S.ecretaria--d~>- _Tesouro Nacional 
no parecer anterionnente citado e encampada pela. Procuradoria Geral da_ 
Fazenda Nacional em seu Parecer PGFN/ÇOF/N" 1262/94, nos_SCj,'llin\es 

termos: • Com base na10 discus .. <;ões"· tf/01it:as mantida10 durante ·das 
ne'gociaçiJes dos C()ntrows junto aos·. órgãos executores. e ao Banco do·_ 
Brasil S.A. -Grand Coyman, entendemos que todas as· condições. sdo . 
passÍlJei.t de serem cumpridas nos prazos e.-.timados, sem ;prejuízo da 
execuçilo do projeto. No entanto. de forma a resguardar os inter.esses da 
República e-evitar pagamento desnecessáriq de .encargos, entendemOG que 
o contrato ck fmanciaiilento somente deva· ser. formalizado. após a 
assinatura do contrato comercial que lhe dará amparo. bem· como. Seja 
comprovada por aquele bam:o o obtenção da referida garantia/'. 

. . . 
·.Vale conferir. pois, a fomla ~m que . foi redigido o· 

sobredito art. 3•, integrante, frise-se, de todos os textos das ResOluções 91, 
93, 95, 96 e 97: • Os contratos de financiamento do .Projeto .SIV AM · 
somente poderão ser assinados após a fonnálização do competente contrato 
=ia! enbe ÇÇSJV AM- Çomissão de Olordenação de Implantação do 
SIV AM e o Çonsón:io eoilstiiuido pelas empresas ESC:A S.A. ( omprosa 
integradora braSileira) e a Raytheon Çompany ( empresa fornecedora 
estrangeira)". 

Em outras palavras, enquanto não finnadOs os Contrato.· 
de financiamento, não há como falar em obrigação, por parte da União do 
pagamento de encargos, a titulo de comissão de permanência. 
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Aliás, acrescente-se ainda, que o teor do artigo 3° das 
Resoluções. reflete também a orientação manifestada pelo Banco Central do 
Brasil à Secretaria de Assuntos Estratébrícos da Presidência da República em 
expediente datado de IS de setembro de 1995. 

De outro lado, a partir do final de agosto, passei â etapa 
de coleta de informações. cada vez mais ponnenorizadas sobre aspectos 
tecnológicos. de manutenção, operacionais, de infra-estrutura, propostas 
técnicas. procedimentos de análise, critérios e procedimentos t6cnicos e 
sobretudo a relação custo/beneficio do Projeto SIVAM, 

Assim. com esse intuito, fonnulei convite, por intennédio 
de Requerimentos apresentados na Comissão de Assuntos Econômicos desta 
Casa. a diversas autoridades dos Estados Unidos da América do Nane, da 
Austrália, da Rússia e da Ucrânia cttias experiências com sistemas de 
controle do espa~p aCreo e de segurança de vôo. poderiam contribuir 
significativamente· para a avaliação, pela CAE. dos aspectos de eficiência. 
custos e manutenção do SIV AM. com ênfase nos aspectos tecnológ;icos ..• 

De Í.b'lial, enderecei, com o mesmo propósito, convite aos 
responsáveis pelos programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D} de 
diversas empresas internacionais que lidam com tecnologias de ponta na 
área de espaço aéreo/seguranç:r de vôo, além de cientistas brasileiros de 
renome internacional, como os professores José Goldemberg,. Rogério Cézar 
de Cerqueira Leite e Mareio Nogueira Barbosa. 

Apresentei reÍJuerimenro convocando 12 MiniStros de 
·-Estado, bem .assim os Secretários Estaduais do Meio-Ambiente e os de 

Segurança Pública da região amazônica para pres~arem infonnações acerca 
dos 'artiCulações entre suas esferas de competência e o SIPAM. Destes, 
quatro ~cm-pareceram ... perante a Comissão de Assuntos Econômicos. 

Programei um rote.iro· de Visiras e reuniões técnicas ·coln 
reconhi:cidas autoridades do ramo nos Estados Unidos da America.; na 
Rússia,.· na Ucrânia e na Austrália, objetivando _discutir e aprofundar 
conhecimentos atravês do levantamento de informações tecnolôt,.ricas e de 
custo/beneficio financeiro-- de sistemas de vigilância aérea de concepção. , 
alternátiva à do Projeto SIV AM. · 

NOs Estados Unidos ·da América do Norte. mat:~tive · 
iricialmente reWliôes. de trabalho com o. Sr. Stanley Rivers. Diretor .da , 
Administração Federal de Aviação (FAA), e com o Sr. George Donohue, · 
Administrador da dita FAA. No Depanamento de Defesa (Pentágono), tive. 
proveitoso encontro de trabalho com o Sr. Brian Sheridçn, Subsecretário de 
Defesa~ Visitei as instalações 4a Raytheon Company e da Base Militar 
RÕTHR (Relocatable Over-TI1e-Horizon Radar"Receiver Site), !"!'do cpmo 
acompailltante o -Primeiro Secretario José Carlos da Fonseca Júnior.' da 
Etnbaixatla brasileira em Washinb~on. 

Na Rússia. avistei-me com os cientistas Fyodor , · F .. 
Evstratov. do Instituto de Pesquisa de Radiccomunicaçào à Distância~ 
Vladimir A. Yakw>in. da mesma instituição; e Sergey G: 5cherbakov, do · 
Instituto de Pesquisa em Automação Instnunental - todos em Moscou e as· 
reuniões tiveram lugar na Einbaixada brasileira com a presença do Terceiro 
Secretáriç Rodrigo de Azefedo Santos. · 
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Finalmente. n;:l. Ucrân_ia, mantive rel!niões com os Srs. 
A!exander Nikolaievtch Chtrakhov, Diretor do Instituto Radiotécnico 'da 
Ucraniano: luri Mikhaílo~:itch Davydov, -Chefe de Projeto de Radares 
"Over-The-Horizon" (OTH): Mikltail Alexandrovitch Novitchkov, Chefe de 
Projeto de Centros de Transmissão~ Leoni_d _Maximovitch Banduristi, Diretor 
do Escritório de ProjetOs da Universidade Poli~ecnica· de Ode~sa: e 

Alexander Nikoiaievitch Melecltkevitch, Vice,.Diretor da mesma iristítuição. 
Encerrei minha missão naquele pais com uma visita ao "Polígono 
Experimental", onde se encontra uma -unidade do Sistema OTH, localiz~da a 
cerca de 20 km de Nikolayev e estive acompanhado pelos funcionários do 
Itamaraty, Srs. Paulo Rocha Cipriano, João Gilbeno de Souza. · 

Com os elementos obtidos atravês das respostas aos 
Requerimentos de Infonnações, e, principalmente, nas reuniões técnicas e 
visitas a instalações militares, subªidiados pela leitura- de materiai 
selecionado em mais de 400 kg. de documentos, encontro-me 
suficientemente instruído para o exame fmal e conclusivo da matéria. 

Consideradas todas as questões que envolvem o Projeto 
SIV AM, devo salieritar, primeiro que tudo, a completa impossibilidade de 
tranqüilizar as incertezas que continuam ~ cercar o próprio méri~o das 
Res?~uç~~s promulgadas em 27 de dezembro de 1994. · 

Conscientemente, invel1o a ordem de apreciação da 
Mensagem n° 284, de 1995, para privilegiar a questão· capital de maior. 
abrangência, referente ã recoil.firmação~ ou não, das autorizações para a 
obtenção de crédito e~demo ãtravés da contratação de operações de 
fin~ci3mento, cujo desfecho condiciona o exame daquela Mensa~ _de 
adequ3Çào. 

. . . 
Assim dem_al-ca~o O âmbito do meu parecer, p~p. 

doravante, a expres;;ar as razões de meu firme convencimentO,' sediment~o. 
decisivamente, noS depoiment,?S técnicos. resultado de minhas reuniões e 
visitas ·ao exterior, os quais fornecem base sólida para emissão de-iun· firme 
juízo_sobre tecnologias ~ltemativas·'ao_Projeto SIVAM e 'suas respectivãs 
relações de custo/beneficio. - · · · · · - ·· - ··· · 

Consoante subs.idios levantados nos Estados Unídós da 
América do Norte, o Govemo daquele pais retirarã, de 199-8 em diante, a 
maioii3 de seus radares internos Sl.tl:rstituindo~os pelo Sistema WAAS (Wide 
Areà :A..Ub'TII~ntation 'System). A justificativa para essá substituição e que o 
WAAS. licitado r~U Administração Federal de AviaçãO (FA.A) tepresenta a 
tendência tecnolõg_iCa múndial. O sis[ema·comunica~se em tempo-feàfc'om · .. 
os satélites e foniéce a precisa posição Cnê qualquer aeronã.vé ·ocúpa no· 1 

• 

espaÇo aéreo. A ntãnutenção ·de ratiâfe's em terra ê ·muito cara e eoinparaâa ' · 
com 'o WAAS mostra-se uma recnoiob-.;ajá super3.i:ia. Ds americanos só· ifão -. 
manter·· radares · de aproximaçãO em aeroportos, e ainda . ass'Hh, ·' · 
terrlpofariamente. · 1 

Enquanto radares precisam de pesso~~ para -operá-los, 
manutenção constante~ infra-estrutura de logística, seb'tlrança 24 horas ao dia 
e sUprimento confiável de eletricidade. o W AAS dispensa rodo isso. A 
conCoirência prortí:Óvida em junho último pelo Governo dos Estados'Unidos,· · 
indiCou um custo ÇfeJ]S$ 470 milhões para desenvolver, fabric3r;'instalar e 
dar ~3nutenção nà 'primeira fase do Projeto W AA.S. Na Segunda fas~ '1:1m 
softWare transmi~ifá sinais em tempo real :às aeronaves, evitando colisões: 
Nestâ. etapa, os ratlãres de aproximação dos aeroportos serão desa_tivados. 
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Essas constatações também fazem parte das 
preocupações e convicções da Diretoria de Eletrônica e de Proteção ao Vôo 
do Miníst6rio da Aeronáutica brasileiro, que no docwnento intitulado "Plano 
de Implantação do Futuro Sistema de ComWlicações~ Navegação e 
VigiiãnciaiGerência- de Tráfego Aéreo", confirma que a tendência mundial é 
a utilização do sistema global de navegação por satélites como único meio 
de orientação aérea. Especifica ainda, que o sistema global de".ijavegação 
por satélite, terá aplicação em todo espaço aéreo sob jurisdição nacional, 
sendo Particulamente útil nas áreas oceânicas e amazõnicas. Informa, 
finalmente, ainda o mesmo documento que as comunicações por satélite são 
as mais adequadas a região amazônica e a outras áreas de baixa densidade 
d:: tráfego aéreo. - -

Quanto ao sistema OTH, este serve para indentific3ção e 
detecção de qualquer objeto em movimento. num leque de cobertura de 3 
mil km de cwnprimento e de 2,4 mil km de largura. Segundo estudos do 
Instituto de Pesquisa de Râdiocomunicação a Longa Distância da Rússia 
(NIIDAR), desenvolvidos sob a orientação do "pai do OTH", Prof. Fyodor 
Evstratov •. uma .estação de recepção de transmissão instalada pouco acima 
de Brasília. conseguirá mapear toda Amazônia brasileira. Somente durante 
30 minutos pela manhã e 30 minutos pela tar<te~ o sistema tem · u"ma 
degradação âcusando uma diminuição de I 0% de precisão na leitura. Já. os 
radares previstOs pelo srv AM. baseadOs. nos aviões de rec,onhecimento 
aéreo estivessem fazendo seu trajeto de ida e volta registrariam wna perda 
de várias horas. Nos Estados Unidos, a perda de precisão do OTH, é de 
30% ~ 50% durante os meSmos trinta minutos pela m~à e à tarde. 

. Segun_rl:o oS r~mpeamentos Russos, o local ideal. pa~. 
instalação no Brasil, do_sistema OTH, seria: â cidade de Inl1umas, em GoiáS.· 
Tanto o sistema Russo qüanto o Ucraniano são muito mais baratos-, c'om' ' 
tecnologia mais apurada. estando uma estação receptora e transmissora 
orçada ein aproxima,!larnente em US$ 2b0 "nlilhões . . '.. .. . . 

É uma tecl).ologia recoXÍhecida no mundo inteiro como ,a, . 
mais. avanç~ e com maiores possibilidades de continuo aperfeiçoameiiio 
tecnológic;o. A cidade de Ni~~layev, na lJ.crânia, foi o prim.~ro lugar a·~~ , 
o OTH na antiga Uriião Soviéticá. No5 Estados Unidos as instalações QTH . 
já estão prontas e pleno fimcionamc:nto na -Virgínia e Alaska. com as dÓ 
Texas e. ~rto ·Rico. em fase. adiantada de implantação. 

. . . . , O ?foj~t~ '. SJV ÂM, cão ·~obre toda ~ea amazôr{iCa.: . 
deixando algumas lacunas ~o e~3:ço aéreç que podem s~ violados por_ 
qualque_r ,tipo 4e avião~ -méliisive entre um radar e outro. Ull'la aeronave, e:r;n . 
baixa altitude,. passa .despercebida por esses. buracos-negros. Segundo os. . 
americanqs~ o~ fUSSO$ e ;os ucrani~os~.' com o. sistema ~ QTH. isto n~Ó: · 
acontece~ este é capaz. de detectar qualquer objeto em t€;Ila, mar e. ar e 
identifica,. precisamente o .tipo de ae[on3Ve (se a h~IÍce. a jato o~ : 
helicóptero). além de navios, lanchas •. calninhões, e. qualquer, ripo de viatura . 
que se mova. No caso de aeronaves, tudo que voe a dez metros de atrura:_ Ç 

1 
• 

detectado. . · 

O Projeto SIV AM, _propõe, centerui$' de sensores 
automattcos espalhados pela Amazônia, quando a experi~ncia russa' ~. 
ucraniana ijtfji~ que tais sensores. correm sêrios riscos de .~rem roubados· 
ou destruídos se instalados nos locais onde· Dão exista infra~trutura. NesseS · 
termos, :asSegUram os Ucranianos. o sistema OTH' é ·g,;i.deal para a,~ 
Amazónia. Os raaares do Projeto SlV AM têm seu c~sto ,e/evado. porque 
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precisam operar acima das árVores da floresta, sob condições tropicaiS 
adversas (mais de 90% de umidade, com seis meses de Chuva ininterruptos), 
exi1:,.rindo o assentamento de torres elevatórias o que acarreta custos 
adicionais de manutenção. 

Nas palavras, do Prof. Evsrratov, - pai do OTH Russo -
"dizer que na linha do equador o sistema não fimciona é desconhecer mais 
de trinta anos.-de pesquisa sobre o assunto". 

T adas essas manifestações. comprovam as incenezas 
acerca da firme posiçêio por uma determinada tecnolo~:ria envolvendo o 
Projeto SIVAM. sobretudo por seus aspectos de custo/beneficio e 
tecnológicos. 

Devo asse!:-rurar. com elementos de convicção~ baseados 
em docwnentos e depoimentos de especialistas mundiais que existem 
sistemas e arquireturas tecnológicas que sequer foram consideradas pelo · 
próprio Executivo ao delinear o Projeto SIVAM. 

Com toda tranqüilidade, não hesito em reposicionar-me 
no sentido de tornar sem efeitO as ResolUções n"s. 91. 93. 95~96 e 97, de 
1994, movido pelo mesmo sentimento que expressei diretamente ao 
Presidente da República que foi a de cancelar tu~o - inclusive as Resoluções 
vigentes - na impossibilidade de corrigir o processo- adequadamente. 

Serâ que a opção pela tecnologia apresentada no Projeto 
SIV Mi foi a melhor escolha do Governo brasileiro? S.erá que diante-de 
veementes modelos alternativos. baseados em tecnologias emergentes o 
SIV AM corresponderia a wn completo, confiável. eficiente, com custo 
adequado para atender as peculiaridades da região_ norte e atualizado 
projeto para a Amazônia? 

N?o questiono a necessidade, nem a oportunidade da 
implantação de um sistema de vigilância na Amazônia. a Região Amazônica 
é certamente a última fronteira eco r. )mica do Brasil. O monitoramento 
daquela região, objetivando o controle de suas potencialidades e seu efetivo 
desenvolvimento é o desejo claro e explicito de todos nós bro~sileiros e 
sobretudo para mim que represento nesta Casa o estado do Amazonas. É 
preciso tnais do que nunca. um projeto coerente e preciso de monitoramento 
ambiental, trafego aéreo e proteção de nossas fronteiras. 

O que parece indisputáVel, todavia, é a necessidade 
imperiosa de o Governo Federal promover uma revisão geral no SIV AM, 
sob a expectativa de que seja um esforço integrado pela sociedade .civil e 
seus respectivos Ministérios Setoriais e pela Aeronâutica,. Marinha · e 
Exército~ com a cobrdenação do Estado Maior das Forças Annadas-EMF A. 

O Brasil de hoje. democrata. desenvolvementista. com 
economia aberta integrada ao mercado tnundial. não precisa mais realizãr 
seus projetas sob a invocação da Se,b~lrança Nacional, tratando casuismo 
com exceçàes. É necessário que o Brasil de hoje, não repita QS- erros "do 
passad<>. 

Em' face de todo exposto. e nos preciSos tennos da 
inversão anteriormente manifestada sobre a Mensagem n° 284 de 1995. 
opino pela apresentação do seguinte Projeto de Resolução, e. por via de 
conseqüência. pela prejudicialidade do Projeto de Resolução 11° 53 de 1995: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N' DE 1995 

Torna sem efeito as autorizações concedidas à 
Repúbliça Federativa do Brasil, para contratar 
operações de crédito externo, destinadas ao 
financiamento parcial do Projeto do Siste'ma de 
Vigilância da Amazônia - SIV AM, através das 
Resoluções n's 91,93,95,96 e 97 de 1994. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. I 0 - Tornam-se sem efeíto as Resoluções do Sena4o 
Federal de n's. 91, 93, 95, 96 e 97 de 1994. 

Art. zo - Esta Resolução entra em vigor na data de 
publicação. 

Sala das Comissões, ~ 

PROJETOSIVAM 
.. SISTEMA DE ViGILÂNCIA DA AMAZÔNIA 

i ·. i· : .. · .... 
.:L Sc:TA~t.-41: fo·ua{~. 

1..9A-E
1 

r.!R.E...:... f'Fé:.. , -Ae?-u. .;:t. .·'ft.l.:.',-(.~"k,k· /lMAA... 1 11"- (;";,_Nt.•( C:t.vc~~~ 
-1-"'--,Y-- ~!. 28'1; ~ .f'i'ff, 

Senhor Presidente, 
· ·Senhoras Senadoras, e 
· · Senhores Senadores, . . . 

A apresentação ao Senado · Federal do Relatório 
- conjunto· das Comissões de Assuntos Económicos, Reiações. · 

Exteriores e Defesa Nacional, e Fiscalização e Controle, sob a 
Presidência do Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, e a 
Relatoria do Sen. RAMEZ TEBET, secundado pelos Seniulore5 
LEOMAR QUIN:fANILHA e GERALDO MELLO, em muito 
esclareceu as dúvidaS que foram suscitadas em torllo do Projeto 
S!VAM. . . 
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Louvem-se o trabalho e a metodologia aplicada à sua 
feitura. Trata-se de uma investigação minuciosa e magistral, 
digna de uma conclusão laboriosa como a que foi conseguida. 
Não resta muito o que discutir ou acrescentar. Da mesma forma, 
foi 3 desenvoltura do Sen. GILBERTO MIRANDA, que elaborou 
um trabalho de pesquisa e de coletas de dados, onde prevaleceu 
seu conhecimento técnico. e sua participação em todo o curso do 
projeto. desde a sua concepção primeira. 

Da necessidade de vigilância da Amazônia concordam 
todos. Trata-se de uma reserva natural sem par em todo o planeta. 
Sua bacia hídrica deverá guiar a médio prazo os interess'71 da 
humanidade. ( I 

A manutenção do ecossistema e da integridade dos 
recursos naturais da região amazónica quando respeitam os 
compromissos da humanidade. devem também ter em conta a 
integridade do território nacional e a soberania brasileira na área 

As condições geogrâficas recomendam uma medida 
governamental de vigilância. Antes, sob coordenação do exército, 
já foi concebido o Projeto Calha Norte que deve cuidar da 
política de segurança terrestre. Agora é o S!V AM que dedica-se., 
sobretudo, ao controle do espaço aéreo. 

Além das questões de política ecológica, que 
envolvem ações que evitem a exploração predadora dos recursos 
naturais. há uma exigência de se combater o narcotráfico, muito 
ativo na região. ,. · -

Não se pode prescindir de uma sistema que seja capaz 
de atuar nesses campos. e assim assegurar uma ação 
politicamente eficaz. 

O caso específico que tratamos. parte de méêlidas já 
!evadas a efeito pelo Governo, e que sofreram alguns percalços na 
sua execução. 

A União tomou providências, de ordem constitucional 
e· comercia!, para dar seguimento às autprizações dp Sena<!o 
Federal, cometidas nas Resoluçi)es 91, 93, 95. 96 e 97, todas de 
1994. -

Os obstáculos surgidos, com relação ao . Projeto, não 
prejudicam a sua executoriedade. É evidente que as 
conseqüências dos atas praticados, a par do Projeto S!V AM, 
devem · ser apuradas em toda a extensão pO$Síve!; quer 
administrativa civil ·ou penal. Não se pode passar à margem da 
lei os átos. ·possivelmente ilícitos. praticados seja pela ESCA -

. aliás já retirada do projeto - da escuta telefônica, e dó trâfico de 
influência. seja envolvendo servidor da Presidência da Repúb!i~~ 
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ou através de interesses supranacionais. como aconteceu na 
disputa entre empresas francesas e americanas. 

O Relatório do Sen. RAMEZ TEBET, foi bem 
distribuído sob o ponto de vista metódico. muito .contribuindo 
para a análise de cada um dos Senadores. A apreciação tomou-se 
mais fácil. 

O .projeto care·ce de uma análise sob dois pontos de 
vistas fundamentais: um de natureza preliminar. onde se tratam 
das formalidades exigidas pela Constituição e pelas Leis para a 
sua proposição: e um outro de natureza material, onde se discute 
as formas de execução. 

Os tequisitos constitucionais e legais, estão 
cumpridos. A autorização do Senado Federal foi .obtida em todaS 
as situações em que foi .exigida. A licitação pública. em que pese 
a sua inexigibilidade adotada para os primeiros passos, também é 
uma previsão da lei, agora expressamente· solicitada pelo Relator· 
no Projeto de Resolução que propõe. 

Materialmente devem ser discutida a execução do 
Projeto. Neste ponto. serão examinados· os custos de implantação. 
e as tecnologias utilizadas. Evidente que. é um campo restrito á 
análise ·de téénicos. que podem. e devem. ser orientados pela· 
Aeronáutica, imbuída de garariiir a segurança de nosso espaÇo 
aéreo, e que conta ·com centros· de excelência aprimorados para· 
tocar obra de tal'\lanho vulto. 

Embora com a análise do Parecer oferecido sobre as 
questões de méJil,91 çremos que devem · sçr res.iJ.I!i.tadas as 
exigências requeridas durante 'a execução. Dai a necessidade do 
acompanhamento técnico da aeronáutica. 

Acompanhamos. destarte. as . poS.içõés . a<lotadas no 
Relatório. Apenas nos permitimos aérescentar algul)l!l? sugesti)es, 
que entendemos constitucionalmente válidas e politicamente 
necessárias ao Projeto de Resolução apresentado. 

As recomendações · ·constantes do Relatório são 
oportunas. e por isso alguma? devem ser elevadas ao satus 
normatiyo de Resolução. devendo. para tanto. constar da proposta 
apresentada. 

Referimo-nos especialmente a dois pontos, sendo o 
primeiro o que trata da propriedade dos sistemas desenvolvidos 

. para o SIVAM. bem assim, da utilização 'dos recursos técnicos. 
Com efeito, o contrato firmado contém cláusula expressa com 
essa glJ!antia, ll.J1l!i nada impede que a exigência seja !evada à 
Resolução. -
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De outra parte. preferimos enfatizar, expressâmente, 
na Resolução, a possibilidade de rescisão dos contratos, sem ônus 
para a União, quando constatada qualquer ilicitude. 

Desta análise restam-nos as seguintes proposições, que 
apresentamos, como Emenda ao Projeto de Resolução ·cOI'Istante 
da conclusão do Parecer: 

Projeto de Resolução n° , de 1996 

Altera as Resoluções no• s 91, 93, 95, 96 e 
97. que tratam do Projeto SIVAM, e dá 
outras providências. 

Acrescentem-se ao Projeto de Resolução n° , de 
1996, os segllfntes artigos 4° e 5°: 

Art. 4° Os sistemas e tecnologias desenvolvidos 
especialmente para o Sistema de Vigilà'lcia da An;lazônia 
(SIVAM) serão de propriedade exclusiva do Governo Brasilei~, 
sem restrição de uso e disponibilidade. Í) {, 

Art. so Os contratos celebrados e a celebrar, deverão 
ser rescindidos. sem ônus para a União, quando constatadas 
ilicitudes. por inspeção ou auditoria realizada pelo Tribunal de 
Contas da União.por inçia!iva própria, da Câmara dos Deputados, 

- do .. Senado Federal,. de Comissão.técnica ou de inquerito. 

5...;1--;• 
ere .. : 

Renun~rem-se os atuais artigos- 4° e seguintes. 
'. 

~:.W,. -
Sala das ~sties. H de fevereirÓ de I 99&.· 

. j~, 
'...;-;_:,''t.··, ' • 

VOTO EM SEPARADO) tlo .íi.~~k C ~de 
ac.cZ.:..-, ~ .- j"c~h., ,..,..a.-~-~.:; t!~-...Ju'kfe.. .,;.. C?AE_/?_â J... 

- .. -- .. -. · . ·. sobreaMSF, · 
. o- 264, de 1995, do Senhor Presidente daRe~ •. 

soliCitando ao Serfado Federal, à adequaçlo i"!!'~ 
Resoluções nes 91, 93, 95 ,96 e 97 datacfas. de 
27112194, às COndições hoje vigentes para pemmtr 1 
implementação c!o Sistema de Vigilância da 
Amazónia (Projeto SIVAM), · 

Senador Eduardo Maiarazzo Suplicy 

·Em noVembro de 1-994 o Poder Executivo.solicitbu a esta CaSa_ 
do Congresso Nacional autorização para contratar diversas operaçOes. de 
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crédito exte'mo no valor globaJ deUS$ 1.n1.527.038,50 para financiamento 
de um grande projeto de vigilância e proteção da Amazónia, chamado de 
projeto SIVAM. A época questionei a rapídez que o Governo estava impondo a 
tramitação da matéria. Todavia, não consegui que o projeto fosse analisado 
com maior profundidade. Com o apoio de sua base parlamentar o Executivo 
aprovou sem dificuldades as autorizações para o financiamento. 

As Resoluções condicionavam a celebração dos Contratos de 
financiamento à formalização do contrato comercial entre a CCSNAM -
Comissão de Coorderiação do SIVAM - e o consórcio constítuido pelas 
empresas ESCA- Engenharia de Sistemas de Controle e Automação S.A - e 
a Raytheon Company. 

Em abril de 1995, apôs inúmeras denUncias de inadimplência e 
fraudes cometidas pela empresa ESCA, o Govemo resolveu afastâ-fa do 
projeto, mas em vez de proceder uma auditoria sobre todos os procedimentos 
que envolveram o projeto SIVAM, o Ministério da Aeronáutica assinou em 27 
de maio de 1995, um sábado, o contrato comercial com a empresa americana 
Raytheon para fornecimento de equipamentos e implementação do projeto 
SIVAM. 

Considerando estar impossibilitado pelas Resoluções do Senado 
Federal de assinar os contratos de financiamento externo sem a presença da 
ESCA, o govemo encaminhou a Mensagem no 284, de 1995, (Mensagem 00 
858, de 11/08195, na origem), solicitando a adequação das Resoluções nOs 91, 
93, 95, 96 e 97, de 27 de dezembro de 1994, às condições vigentes Bfira 

permitir a implementação do Sistema de Vigilância da Amazónia (Projeto 
SIVAM). 

Em novembro de 1995, a impresa brasileira publicou trechos de 
conversas telefónicas entre o Embaixador Júlio César Gomes dos Santos, 
Chefe do Cerimoni'Ol da Presidência da República e o Sr. José Alfonso 
Assumpção, dono da líder Táxi Aéreo e representante da Raytheon no Brasil. 
Depreende-se pelo teor das conversações que o Embaixador estaria usando 
Qe seu privilegiado cargo público para influenciar autoridades na tomada de 
decisões sobre a Raytheon. Ele, inclusive, confirmou ter recebido uma viagem 
aos Estados Unigos, em avião particular do Sr. José Assumpção, onde. 
partiC:ipou de encontro social promovido pela empresa Todos estes indícios 
nos levam a aer que o interesse público estava subsumindo-se aos interesses' 
privados. Ou seja, um alto funcionário público juntamente com o representante 
da_ Raytheon estavam tramando, visando atender os interesses da empresa. 
Por outro lado, considerando que o Sr. Júlio César e o Sr. José Assumpção já 
se conheciam de alglBT1 tempo, pode-se aventar a possibilidade' de estarem 
atuando ·juntamente desde o inicio do projeto SNAM no sentido de 
favorecerem a empresa americana. Não foi apresentada nenhuma prova que 
nos leve 1 acreditar o contrário. Se não podemos, desde logo, afirmar que 
houve · corrupção, as evidências incücam que, patos menos, advocacia 
administrativa houve, o ~ tambérrl é um delito penal: art 321' do Código 
Penal (•patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração pública, valendo--se da qualidade de funck.nário-). 

~ OUtro grande problema envolvendo o Projeto SIVAM diz respeito 
as irregularidades apontadas pelo Relatório da Auditoria do Tribunal de 
Contas da União que analisou a participação da ESCA neste projeto. A 
referida auditoria foi por mim solicitada através do requerimento no 653, de 
1995. lnidaJmente 23 (vinte e três} irregularidades foram apontadas pelo 
relatório, a saber: 

1. A presença de 6 (séis) representantes da ESCA na comissão de licilaçao 
constituída para escolher a empresa integradora brasileira que acabou sendo 
a pr6pria ESCA S.A; . . 
2. A sistemática da escolha da ESCA foi restritiva quanto ao fornecimento de 
infonnações pelo Governo comparada com a escolha da _!{aytheon; 

00715 



00716 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

3. A ESCA particípou- da elaboração do Projeto Básico do SIVAM, contrariando 
com isto o artigo 9° da Lei n° 8666/93; 

4. O contrato CISCEAIESCA n° 10/94 foi firmado com base em parecer juridico 
dado pelo Assessor Jt,Jridico da CISCEA que era também funcionârio da 
ESCA; 

5. Os documentos que determinaram o valor do contrato CISCEAIESCA n° 
10/94 foram elaborados por funcionârio vinculado à ESCA: 

6. Foi feita a emissão de empenhos para o atendimento de despesas relativas 
ao exercício de 1993 sem que houvesse disponibilidade de crédito, 
contrariando o artigo 37 da lei n° 4320/64; -

7. Pagamentos â ESCA foram inseridos nas medições mensais de serviços 
prestados pela contratada com base no contrato CISCEAIESCA n° 02181, que 
possuía outro objeto, carãcterizando transposição de crêditos orçamentários. 
contrariando, assim, o artigo 167, inciso Vlll, da Constituição Federal. · 

8. ~rtura de ~conta-Corrente CISCEAIESCA· sem amparo legal, 
contrariando o artigo 4° do Decreto n° 93.872/86; 

9. A aquisição de bens e contratação de serviços sem licitação, mediante a 
utilização dos recursos da ~canta-Corrente CISCEA/ESCA~; 

1 O. A contratação indireta, por intermédio da ESCA, de pessoal para tarefas 
nitidamente administrativas, sob o pretexto .de alta qualificação e 
especialização; 

11. A majoração do câlculo do .custo de diârias e passagens relativas a_o 
Contrato CISCEAIESCA n° 10194; 

12 O ressarcimento à ESCA de pagamentos de vantagens a seus prestadores 
de serviços, sem vinculas empregaticiós, cOm base na Cl T; 

13. O pagamento indevido à ESCA a título de ·margem e custo financeiro· pelo 
atraso nps pagamentos; · · · 

14. O pagamento indevido de remuneração ao pessoal da ESCA, a titulo de , 
reembolso na e...ecução de. tarefa anterior, quando esse pessool j~ se 
encontrava vinculado ao contrato CISCEAIESCA no 10194, ··também 
reembolsado pela CISCEA; 

15. O pagamento-de passagens e diárias para a diretoria da ESCA, ·inclUsive 
seus familiares,· ao exterior. · · · · 

16. E) ·pagamento à ESCA de vaJores a .titulo de ~taxa de administração~ e 
~margem e custo . flflanceiro~ de despe.sas que d.everiam ser realizadas 
diretamente pela CISCEA. de acordo com a_, legislação cabível; inclusive 
mediante a utilização" da denominada."Conta-Corrente CISCEIESCA"; 

17. O reembolso de gastos da ESCA que eram de interesse apenaS da 
contratada (consultaria econômico-financeira; assessoria em comércio exterior: 
advocacia; levantamento de informações- de- natureza orçamentária e 
comunicação empresarial à Raytheon~~· 

18. A-U:ansferéncia onerosa de bens relativos ao contrato IT' 02181 da ESCÀ à 
COSCEA, sem respaldo legal ou contratual, Sendo que algunS bens jâ eram .de 
propriedade da União; .. ~·-

19. A -transferência onerosa dos - direitQS do ~softwaren ESCA-4000, 
contrariando cláusula do contrato CISCEA/Consórcio ESCA-E~.EBRJl, n•.08!88. 
que garantia a lraJ1~erência de sua propriedade à Contratante, após sua 
implantação, sem cu.~~9s adicionai~ · · · · 

20. A transferêpcla ~ri~rosa da ESCÀ. para o Governo Federal de "softwares" 
diversos desenvolvidos pelo Ministério da Aeron.ãutica; 
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21. O pagamento de despesa em 31101195, considerada retroativa, relativa ao 
contrato CISCEA/ESCA ri' 02181, contrariando norma contratual; 

22. A "Rescisão contratual amigável" do contrato ClsCEAIESCA N-10/94, 
contrariando a Lei n° 8666193; 

23. O pagamento à ESCA arrimado em papêis que não preenchiam as 
características necessárias aos comprovantes da realização de despesa 
pública. 

O Ministério da Aeronáutica tentou justificar, com argumentos 
fragéis, cada uma das irregularidades apresentadas. Afirma que os 6 (seis) 
integrantes da comissão de licitação, remunerados pela ESCA, estavam 
efetivamente vinculados à CISCEA na qualidade de prestadores de serviço, 
•graças aps usos e costumes da época•. Em resposta mais adiante confirma a 
•inexistência de amparo legal adequado para abrigar essas contratações•. Na 
realidade estes técnicos eram funcionários da empresa privada ESCA e nao 
do órgão público Ministério da Aeronáutica. Portanto, sua lealdade era para 
com sua empregadora. Eles ali estavam para defender seus interesses. Como 
poda o Senado fechar os olhos e aceitar tal fato? Não se pode ter qualquer 
dúvida sobre a integridade e imparcialidade dos membros de uma comissão 
que tenha a responsabilidade de escolher quem fornecerá ou prestará serviço 
para a administração pública. Neste caso especifico 6 {seis) dos membros 
eram REPRESENTANTES da empresa considerada corno única capaz de 
realizar a função de integradora do projeto SIVAM 

Como comprovante da parcialidade daQt.!E!Ia eomissAo cito .o 
depoimento do Sr. Henry Maksoud, presidente da Hidroservicl3 Engenharia 

· Ltda .• que assegurou-me estar sua empresa pr~da para realizar o trabalho 
de gerenciarnento e integração do projeto StvAM. Todavia, em nenhLm 
momento os membros daquela comissao se deram ao trabalho de verificar a 
capacitaçâo de sua empresa. 

Existe um fato relevante que nao foi mencionado pelo relator.' erri 
1993 um grupo de deputados brasileiros visitou a sede da Raytheon nos 
Estados únidos. Lá foram informados que a empresa estava desenvolvendo 
projetes para o SIVAM. ÇOmó explicar tal fato, já que os editais para a escolha. 
da empresa estrangeira ainda não haviam sido distribuídos? Tais fatos os 
levam a acreditar que a empresa americana tinha a certeza que seria a 
vencedora. De um lado, tinha um contrato assinado com a ESCA. que além CW 
ser a empresa integradora era também a empresa que desenvolveu o projeto 
básico do SIVAM, e por outro lado, os membros da comissão que escolheriam 
a empresa fornecedora dos equipamentos eram funcionários da ESCA Na 
realidade foi um jogo de cartas marcadas. 

. O relator nos informa que a ESCA tinha contratos não apenas·· 
com a Raytheon mas também com a OASA/Aienia, com a Unisys a com. a 
Thomson-CSF. Ressalte-se que uma das cláusulas diz: • As partes concordam 
em trabalhar em regima de mútua e1Cclusividade, no projeto SIVAM, bem 
como de buscar outros empreendimentos similares nas Américas latina e 
Cantral; Portugal e Âfrica .. ." Caso a ESCA tenha assinado com outra empresa· 
contrato seme~nte a este, isto confirma sua inidoneidade. Como entAo 
podemos afirmar que esta empresa não contaminou o processe de escolha da-· 
Raytheon? Além disto não podemos nos esquecer que. o próprio ·vica
presidEtnte da Raytheon afinnou que o compromisso de sigilo assinado entra a 
empresa' nOrte-americana e a ESCA s6 foi reSCindido em dezembro de 1994. 
Portanto, após a escolha da Raylheon como empresa IOI'T!I!C8dora do prcjalo 
s~~- . 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da · é;~ência ~ . 
relatório "A Inteligência Nacional e o S~AM" onde demonslr.\ que no caso de 
haver licitação pública para a realização do Projeto S~AM é. P.Ossivel que este 
possa vir a ser realizado com uma economia de aproximadáinente US $ 500 
milhOes. Ou seja, ao invés de custar US $.1,435 bilhão, cqntonme o previsto. 
pela Raytheon, usando-se equipamentos de semelhante qU~lidade tanto por 
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fornecedores internacionais quanto nacionais, o projeto poderia se conaetizar 
por US $ 934 milhões. 

Assim como o governo brasileiro respeitou a deci~ da Força 
Aérea Americ:ma ao anunciar o resultado da licitaçao para a compra de 750 
aviões de treinamento vencida pelo consórcio Raytheon-Pilatos, excluindo, 
portanto a Embraer, que participou daquela disputa - o governo e o Congresso 
americanos respeitarão a decisão do Senado brasileiro no sentido de exigir a 
licitaçao pública para o Projeto SIVAM. 

Finalmente, o exemplo recentemente seguido pela República Argentina 
de promover processo de licitação pública para a realização de seu. Plano 
Nacional de Radares, de finalidades semelhantes ao do Projeto SIVAM, 
denota, de fonna contundente, que nao subsiste razão para que, por motivo de 
segurança nacional, se deixe de exigir licitação pública para o projeto SIVAM. 

Em face do exposto, manifesto-me pela aprovação do seguinte Projeto 
de Resolução, e por via de consequência pela prejudicialidade do Projeto de 
Resolução n° 53, de 1995. 

PROJETO OE RESOLUÇÃO 

Altera as ~eso~uções n'"S 91. 93, 95, 96 e 97, de 
1~5. e ex~ge- hdtação pública para contratação do 
proJetO SIVAM 

O Senado Federal resolve: 

Artigo 1°. Os artigos 3° e 4° das Resoluções nOs 91, 93, 95, 96 e 97, 
todas de 1995, passam a ter a seguinte redação: 

•Artigo 3°. O Governo Brasileiro r~alizará licitaçélo pública para escolha 
das empresas que implantarão, gerenciarão a fornecerão os equipamentos e 
as obras civis para o Projeto SIVAM, nos tennos da lef8.666193". 

' 
Artigo~- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publiCação. 

Artigo 30. Revogam·se as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, em 13 de fevereiro de 1996. 

-· /, ' Senador Eduardo Matarazzo Suplicy 
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Vck "" S<;.....,_,L. ·z ç, ..... ~J., &,,.....,,:, {-i~-(.~·= (~ ...... -
ü""t--~1. f?AE, l?t.'E. _,_ GFe.. , -~ ,, ·1"-""'·f'" _..,, 2YI'I, 4. /19!:' 

Senhor President<; 

Senhoras Senadoras e Senhores Senadores: 

Pedi VISTA do parecer do eminente Relator Ramez Tebet. a 

fim:-de poder emitir manifestaçiio que atendesse aos reclamos de minha consciência 

e que·ora faço consubstanciado neste 

VOTO EM SEPARADO 

A ORIGEM DO PROJETO SIVAM 

No dia 21 de setembro de 1990, pela 'Exposição de Motivos D0 

194, na qualidade de Ministro de Estado da Justiça, juntamente com o Ministro 

Sócrates da C~sta Monteiro, dâ Aeronáuti~- e o sr. Flávio Rodrigues Duarte. 

Secretário Interino de Assuntos Estratégico-s, tivemos oportunidade de propor ao 

Senhor Presidente da República 

... A implementação de um conjunto de ãções do Governa·· 

Federal que propicie a aruação integrada e coordenada 

.--"dos seus órgãos na Amazônia." 

Isso porque. -salientávamos: 

"A região é depositária da maior e mais diversificada 

reserva de recursos J1.atw'aÍS do Brasil. A sua 

conservação e preservação dependerlo de um adequado 

proceSSo de desenvolvimento que sometite será · 

alcançado através do conhecimento de suas 

-potencialidades, 

>:Ulnerabilidades 

econômicos ... 

Também era destacado: 

de suas: l~tações.. ·de suas 

e de . seus problemas' · sócio- · 

"Assumem especial relevância, a par das conseqüêncías 

de natureza politica, as perdas econômicas repiesentadas 

pela exploração irregular de recursos natUrais·~ o seu 
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contrabando para outros países, bem como os prejuízos 

sociais causados pelo narcotráfico." 

Colocamos, ainda, em relevo: 

"A análise da situação leva-nos à conclusãO da imperiosa 

necessidade de estabelecer-se uma vigilância 

sistematizada na região, que proverá os dados para a 

coordenação centralizada e te;,das as açi5cs 

governamentais. 

Nesse contexto, o Sistema de Vigilância da 

Amazônia que ora propomos visa,. em sua essência,. 

produzir as informações básicas para o planejamento e a 

execução de ações terminais, devendo ser entendido, 

portanto. como ~ de wn sistema superlor de aç.io 

governamental. A institucionalização desse ·sistema 

maior é um reclamo funci~ em razio da quantidade e 

diversidade das organizações participantes, e estratégico, 

dada a potencialidade previsível para o suporte a ~ 

programa politico de horizonte mais ariiplo ... 

Nesse documento, dentre as propostas sugeridas ao Presidente 

da República, estava a de autorizar o Ministério da Aefonáutica a implantar o 

Sistema de Vigilância da 4mazõnia. 

Era, pois, o primeiro passo. 

PUBUCACÃO DO NEW YORK TIMES 

No dia 06 de lllliiÇO de 1995, cm sessão do Senado Federal (V. 

Diário do Congresso Nacional, edição de 07 de março ae 1995, pãg. 2671, 

pronunciei um longo diScurso abordando matéria publicada no jornal norte

americano, New York Times. referente ao Sistema de Vigilância da Amazônia -

SIV AM - e às inconfidencias feitas por wna agente da CIA (Central InteUigence 

Agency}. segwtdo as quais a vitória provável nessa concorrência em favor da firma. 

norte·amcricana RA YTHEON se devera ao fato de aquele agente ter denunciado~ 

tentativa de suborno de autoridades brasileiras. promovida pela concorrente 

francesa, a empresa THOMSON. 

Ora. tendo sido o- primeiro parlamentar a tratar do assunto. 

requeri fossem ouvidos pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 

Senado o Brigadeiro titular da Comissão de Implantação do Conttole do Espaço · 

Aén:o e o titular da Seemaria de Assuntos Estratégicos. 

Março de 1996 . 
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O que de fato . ooorreu. As demais diligências sio do 

conhecimento dos Senhores Senadores. inclusive a criação desta chamada Super 

Comissão. 

AS DIVERG~CIAS ' A IMPLANTACÃO QERENC!AMENTO E 

FORNECIMENTO DE EOU!PAMENTQS PARA O PROJETO SIVAM 

As divergências sobre· o S!V AM foram tomando vulto a panir 

das discussões que em tomo dele se travaram. a ponto de ter o Governo 

descrcdenciado a empresa ESCA pelos motivos sobejamente conhecidos. 

O signatário salta o capitulo dos depoimcotos, cartas, 

entrevistas para analisar os seguintes pontos: 

1° - o Senador Osmar Dias deseja. apoiado por mais de um 

terço de Senadores. wna nova redaçlo para os ar:tisos 3° ~ 4° das Resoluções 

números 91, 93~ 96 e 97, e, via de conseqüêru::ia,. uma nova licitação pública para o 

Projeto srv AM. 

'1!' - o Brigadeiro Sérgío xavier Ferolla, atual Chefe do Estado

Maior da F AB. é enfático: SIV AM é só do Brasil e para tomar conta da Amazônia. 

-Temos de assumir que a presença do Estado na Amazõriia tem de ser cfetiva e o 

Sivam é um meio para conhecer o patrimônio que temos. 

3° "'. A Sociedade Brasileira para o Progresso da CiênCia 

defende um estudo no qual prevê que cientistas nacionais poderiam montar um 

projeto equivalente ao Sivam com 65% do custo previslo pela Raytheon. E sugere 

um n~vo processo de licifaçio. com o argwnento de que "o atua1 modelo contratado 

pode causar danos i soberania nacional". 

4° .. O eminente Senador Ramez Tebet. Relator, Da reuniilo das 

Comissões l<V!Ida a efeito no plenário do Senado. recomendou a realizaçiÓ de 

ücitaçio para as obras civis do SIV AM e fez mna condicionante: no c:aso de o 

Tn'bunal de Contas dà Unillo -_ TCU - concluir~ existência de ilegalidade ou 

im:gularidade ínsanável na er..ecuçio do Sivam, seja cancelado o contrato com a 

Raytheon 

Vale ressaltar: nio há a mais leve discrepância de que o Projeto 

SIV AM é indispensável à Amazônia. 

O que pair& dúvida é a aprovação quanto à éOntinuidade do 

projeto contratado com;' à. empresa Raytheon e a aprovação de o~o do crédi~o 
externo para o seu fmancianiento. 

.. 
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CONClUS&.O 

De minha parte quero reafii-mar q~ sou. de forma indUvidosa. 

favorável ao Projeto SIV A.\-I. atC pelo seu histôrko e as suas premissas. 

No entanto, nijo consigo espancar as dUvidas que carrego, 

muito embora renda todas iJS homenagens e todo o meu respeito ao ilusO'e Senador' 

Ramez T ebet.. quanto :i sua posição favorâvd aO concrato com a empresa Ra}theon. 

!t tais dúvidas se fazem mais presente exatamente pelas 

condicionantes que o eminente Relator dc:ixou consig:nadas na sua peça. om na 

realização de licitação para as obras c:ivis e ora na possibilidade de vir o TCU a 

concluiz por alguma ilegalidade ou irregularidade, instante on que o contrato com a 

Raythecm seria cancelado. 

Tenho para mim que em situações que tais ê incomodamente 

óbvio verificar que o melhor caminho sent o da decisão efc~va. E esta me 

recomenda não acompanhar o eminente Rebtor. a quem peço aceitar as minhas 

escusas. 

O meu voto, portamo, é em sentido corurârio ao proferido pelo 

ilustre Relator. 

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 1996. 

' / .. -::::;::===; -__, ... ;& ... ;;;"'"~ 

Se.oad.nr. Bernardo Cabral- sem P.utido 

DECLARAÇ . .\0 DE \'OTO J .• ~ $'.:..~".;.._"'"'~ 
H""'.,_&,,l, (u-.....J. 1••\. (~_.H,.; ~·C'I.<.t'"k. PlfE 1 r!t:ê.,. c-:{e, ·""~.c; 
a. ··tt.,.;.~....,.... ...., ~ ::s'l, .:(,;, {·I H: . 

A.proHJ, em linh:.t ger.ais, o Relatório e o Par ... ccr du 
Senador Ramez Tebt!'t ..obre o Sistema dt \'igiliinda da \m:uoni:i. 
"Projeto Sivam". 

Apresento. assim, as minhas ress:.ah·as: 

' I. Qu~10ro à an:.tlise- dus !,r.tves fMu ... ren•l:•do~ pd:a 
~r.ll'\':lÇ:io de '\'árias conn•rsaS' tl'lefônk_ao,; m:lntidu .. pelo 1-:mhah:ldi,;
,Julio César, embor.r o relato-r :1 l~·nha feito por dcH.•r de oficiu. ~·••tcnd11 
que se trata de matt!oria pertinente :l investiga~·;iu de ( umi.v,:iu 
Parlamentar de lnquêrilo, Unico fórum competente p:1r.1 d~'Sfimlo'1-1o .. t; 
jlllrll:tpurar a responsabilidade dali pcsso.lls pon-l.'ntura cm·ohidas. 
2. Ao meu ,·er o nobre Relator Rantc-7. Tebet. :•pena .. 
não Je,·eria te~· opim1do sobre as justificati~·all do :\lini>tCrío t'ia 
Aeronâurica :is r-estrições feitas ao~ procedimentos da ESC:A pcht TC 'I 
à guisa de irregularidades, não só porque àquela :dt~ Curte;> w 
pronunciou, por or.a, preliminarmente, como lam~m. pur lhe ~abc1·. 
afinal; dar 'a iíii:iin.a J)al.a:vra sobre a questiio ->usdtada pela ~ua 
auditõria, uteridendo i solicitaçolo do Sen.ndo. 
3. Por fim. apoio o Projeto de Resoluç;lo do Hd:uur. 
Senador Ramn Tebet. e, bem assim. as emendas :~dith·a~ do S~·nadui
Ronaldo Cunha l.ima ((UC, n:lo só t-stabelcce quc os .. i-.t~·n~:~ .. t' 

t«nologias dt.-:<en,·uh·icJ:.o; t'~f)I.'Cialml"1tle !~r:t o Si .. tcnl:l d,• \'i!!il:":rtda ' 
d11 Am;~:~:oni;a {SI\'A\1) são de propriedade c.wlusha "do (;l"''r'llt" 

Brasileiro, mas também que os 4:0ntratos celebr-~dos e 2 cddtrar. 
dner:lo ser rescindidos, quando const:Uadas ilicirud~·s. por in~pt"~:io t•m 
auditori:a realizada pelo Tribunal de (.'Unt:as da l'niiu. Discordo apcna~. 

· por qaes~o dr ordem juridka. da e:..presslo "Sem i)nus par.r a I nião", 
porque. com? ~o;e s:lltc. u C(mtnlto "ê lei cntre a:. partb." 

Brasília. lJ de fe\lereiru dc 19% 
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q•><'f""' 
.}-~ .----

Legisl~tada pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado Fe-

deral e cit.a.Ca no Parecer "das Coudssões de As'Suneo.s Econõmicoa; 

RelaçÕes Exteriores e Defesa Nacional; e de Fisc:alfzação e Coo-

trole, sobre a MSF n9 284, d~ 1995 (Mensagem n9 858, de 11.08.95, 

na origem); do Senhor Presidente da República, solicitando a a

dequação das Resoluções n9s 91, 93, 95, 96 e 97, datadas de 

27.12.94, ãs condições hoje vigentes, para permitir a implemen

tação do Sistema de Vigilância da Amazõnia (Projeto SIVAM), e 

Projeto de Resolução n9 53, de 1995, que revoga aa mesmas Reso

luçÕes acima nominadas, e di oú.traa provid~Dc:ias". 

, 
CONSTITUIÇAO 
. . 1988 . 

EDI~ÃO ATUALIZADA EM 1995 

Ttrm.o II 
Dos DnmTos E GARANnAS FtJNDAMENTAJS 

CAP!nJLo I 

Dos DIREITOS E DEVERES INDrviDUAIS E COLETIVos 

Art. 5' Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabi
lidade do direito. à vida, à libefdade. à igualdade, à segurança c.à propriedade. 
nos termos segwmes: 

".8'.""-'é inViobivel o sigilo da wncsp ondê:ncia c das WJDII!'Íc:açacs telc
gnlli<:8s, de dados c das wonmicaçllcs tclefilDicas, salw, no úlômo caso, por 
ordem judicial. nas hipóteses c na foqna que a lei eStabelecer para fins- de 
{nvestigação criminal ou instrução processual penal; 
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Do SEXADO FEDERAL 

An. 52. Compete privau,-amente ao Senado Federal: 

V - autorizar operações e"'1ernas de natureza financeira . .de interesse 
da União. dos Estados. do Distrito Federal. dos TerritóriOS e dos Municípios: 

VI- fixar, por proposta-do Presidente da República. limites globais para o 
montante da divtda consolidada da Uruào. dos Estados. do Distrito Federal e dos 
Municipios~ 

VIl- dispor sobre limites globais e condições para as operações_de crédito 
externo e interno da União. dos Estados. do Dtstrito Federal e dos Municipios. de 
suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal: 

SEÇÃo!X 

D.·i. F:.sc.-ilJz;:.,-:JO CO.wABIL. FINAJvcEIRA E 0RÇAMENTÃR1A 

Art. 70. A fiscalização contábil, fmanceirn. orçamentária. operacional e patri
monial da União e das entidades da admjnistração direta e indireta. quanto a 
legalidade, legitimidade. economicidade, aplicação das subvenções e renúncia 
de receitas, sera exercida pelo Congresso Nacional. mediante controle exter
no, e pelo sistema de comrole interno de cada Poder. 

Parágrafo Unico. Prestará contas quaiquer pessoa física ou entidade 
. pública que utilize. arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros. bens e 
valoreS públicos ou pelos quais a União responda. ou que, em nome desta, 

.:· ássurna obrigações de natureza pecuniãria. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, sera exercido 
com o auxilio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

1 -apreciar as contas prestadas anualmente-pelo Presidente da República', 
mediante parecer préi.'io. que devera ser elaborado em sessenta dias a contar de 
seu recebimento: 

II -julgar as contas dos administradores e demais responsaveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta inc!uidas as 
fundações e sociedades ins'ituidas e mantidas pelo poder público federal. e as 
contas daqueles que derem causa a perda. extr.r.io ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo ao erário públíco; '· 

IIl - apreciar. para fins de registro, a legalida'de dOs atos de admissão de 
pessoal, a qualquer tiru!o. na administração direta e indireta, incluidas as funda
ções instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para 
cargo de provimento em cotuissão. bem como a das concessões de aposentadori
as, reformas e pensões. ressalvadas as melhorias. posteriores que não alterem o 
fundamento legal do ato concessório;. 

IV- realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do se
nado Federal, de co.missão técnica ou de inq~to, inspeçóes e auditorias de 
natureza contábil. financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas uni
dades administrati\"35 dos Poderes Legislativo, E=utivo e Judiciário, e demais 
entidades referidas no inciso II; . 

V- fiscalizai as contas nacionais das empresas supranacionais de cqjo 
capital social a União participe, de folllll1 direta ou indireta, nos termos do trata-
do constitutivo; ·, · 

. ' ... !, 
· . VI'- fiSCalizara aplicação de quaisquer =rsos repássados pela União, 

mediante convênio. ·acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Esta: 
do, ao Distrito Fedem[ ou a Município; 
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VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por 
qualquer de suas Casas, oi1 por qualquer das respectivas comissões, sobre a 
fiSCalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e 
sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 

Vl!l - aplicar aos responsáveis. em caso de ileealidade de despesa ou 
rrregularidade de comas, as sanções previstas em lei, que estabel~ entre 
outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 

IX - assinar prazo para que o órgão ou emiáade adote as providéncias 
nca:ssárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

X- sustar, se não ateudido, a execução do ato impugnado, comunican
do a decisão ã Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 
apurados. 

§ 1° No caso de contrato, o ato de sustação serã adotado direlamente pelo 
Congresso Nacional. que solicituá de imediato, ao Poder Executivo as medidas 
cabíveis. . 

§ 2" Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prnzo de no
venta dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal 
decidirá à respeito. · 

§ 3° As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou 
multa terão eficácia de título executivo. 

§ 4' O Tribunal encaminharã ao Congresso Nacional. trimestral e anu
almente, relatório de suas atívidades. 

Do CoNSELHo DE DEFESA NACIONAL 

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do l'Iesidente da 
República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do 
Estado democrãtíco. e dele participam como membros natos: 

. ,. 
I - o Vice-Presidente da República; 

U- o Presidente da Câmara dos Deputados; 
111 - o Presidente do Senado Federal; 

- IV - o Ministro da Justiça; 

v - os Ministros militares: 

VI - o Ministro das Relações Exteriores: 
VIl - o Ministro do Planejamento. 
§ 1° Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 

1-opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de oelebração da paz, 
nos tennos desta Constituição; · 

_ II- opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado· de sitio e 
da intervenção federal; 

111 - propor os critérios e condições de utílizàção de áreas indispensã· 
veis ã segurança do território nacional e opinar sobre seu efetívo uso, especial· 
mente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a explora· 
ção dos recursos natmais de qualquer tipo; 

IV- estudar, ,propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas-. 
cessárias a gar.mtir a independência nacional e a defesa do Eslado democrãtico. 

§ 2° A lei regulárá a organização e o funcionamento do Conselho de 
Defesa Nacional. 
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An. 167. São vedados: 

vm- a lllilização. sem autorização legislativa especifica, de recursos 
dos OIÇaDleD!OS fisc3l e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir 
déficit de emp."'OSô.>. f~ndações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 
165, § s•; 

Código Penal 

DECRETO-LEI N? 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*) 

C6di!fO Penal. 

An. 322. Praticar violência, rio exercício de função ou a pretexto de exercê-la: 
Pena- detenção~ de 6 (seis) meses·á--3 (trêS} anos, além da pena correspondente 

à violência. 
• Vide Lei n.0 -1.898, de' 9 de de:.embro de /96J, corrs;derada revogadQra -do ar/. 311 do C6digo 

Pr110/ (TACrimSP- 2! C rim: -Ap. Crim. 6.-I(U, Rei. Paula Bueno, j. 26-9-1968, RT, 398:298J. 

LEI N. 4.320 -DE 17 DE MARÇO DE 1964 
Esbtul Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboraçio e contrate dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municipios e do Distrito 

Federal 

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados,. para as quais o orçamento n:&" 
pecUvo consignava. crédito próprio, co~ saldo suficiente para atendê-las, que nao 
se tenham processado n§. época p~ópna, bem CC?mo os Restos a Pagar com pres
crição interrompida. e os compromissos reconhemdos após o encerramento do exer· 
clcio correspondente poderão ser pagos à conta de ~atação especifica. consigna· 
da no orçamento, discriminada por elementos, obedec1d.a, sempre que possivel, a 
ordem cronológica. 

CAP:t'Í'ULO III 
Da Despesa 

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competentó 
que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente (Vetado> de implemento 
de condição. 

Art- 59. O empenho da despesa não poderâ exceder o limite dos créditos con· 
codldoe. 

Art. 60. ~ vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 
§ 1" Em casos especiais previstos na legislação especifica será dispensada. a. 

emlssio da nota de empenho. . 
§ 2• Será feito por estimativa o empenbo da despesa cujo montante M<> se 

!>OM8 detennlnar. 
§ 3' É pennitidÍ> o empenho global de despesas contratuais e ·outras, sujeitas 

a parcelamento. · · 
Art. 61. Para cada empenho será. extraido um documento deoomlnado •nota 

de empenho• que indlcará o nome do credor, a representação e a importA.ncla da 
despesa bem como a dedução desta do saldo da· dotação própria. 

Art. 62. O pagamento da 1espesa só será e!etuado quando ordenado após sua 
rezular llquldaçáo. '.' - . . - . 

Art .. 63. A l!qu!dliçlo da despesa consiste na veri!lcaçáo do direito adquirido 
pelo eredor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do· respectivo 
crédito. 
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§ 1 ~ Essa verificação tem por fim apurar: 
I - a origem ':. o objeto do que se deve pagar; 
II - a lmporttmcia exata a pagar; -
III - a quem se deve pagar a lmporttmcla, para extirlguir a obrigação. 
§ 2• A llquíctação da despesa por fornecimentos feitos ou servic;os prestados 

terá por base: 
I - o contrato. ajuSte ou acOrdo respectivo; 
II ..:.... a nota de empenha; 
IU - os comprovantés da entrega de material ou da prestaéão efettva do 

serviço. 

Art. 64. A !>rdem de pagamento é o despacho exarado por autoridade com· 
petente. deteiminando que a despesa seja paga. 

Parágrafo único. Vetado. 

Art. 65. 9 paga!J1ento da despesa será efetuado por tesouran:i. ~:~: Pagadoria 
regulaz:-mente mstitUldos por estabelecimentos bancários credenciados ~. em casos 
excepCionais, ~por n:t-eio de adiantamento. 

LEI N. 4.595- DE 31 DE DEZEMBRO DE 196l 
DIBP6e sObre a Politica e as Insiltulções Monelárlas, Bancárlas e Credl· 

tiCias. Cria o Conselho Monelárlo Nacional e dá outras providências. 

SEÇAO II 
Do BanCo do BrasU S. A. 

Art. 19. Ao Banco do Brasil S. A. competirá preclpuamente, sob a superv!slio 
do Conselho Monetário Nacional e como instrumento de execução da politica cre
dltlcla e financeira do Govêrno Federal: 

I - na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional,' .em prejuizo d8 
outras funçOes que lhe venham a ser atribufdas e ressalvado o dlspoeto no artigo 
8", da Lei n. 1.628 < • l, de 20 de junho de 1952: . , 

bl realizar os pagamentos e suprimentos necessários !1. execução do Orça. 
mento Geral da Unlào e leis complementares que lhe forem transmitldaa pelo Mi:
nfatérlo da Pozenda, as quais não poderão exceder o montante global dos recuraoa 
a que se refere &· letra anterior, vedada a concessão, pelo Banco, de cráclito& do 
qualquer natureza ao Tesouro Nacional; 
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tll!;CRETO-LEJ N.' 1.312 - ri._ l5 DE 
FEVEREIRO DE 1974 obt.ldos no exteriPT'. .)em corno a. con· 

tratar dirf"t.'tmente ..aiS •!~dttos para · 
o fim es~taJ de finant:ut-: progra
mas preViS1QS rleste Oec;·eto-lei. atê l'l"l 
cprointes limites: 

Autoru:a o Poder Execucu.o a aar a 
garantia d.o Tesouro J'lacwna~ a 
operações de créditos obt2do• no e.. 
terior, bem, como, a contratar cré
àztos em. moeda estrangel1~ nos b· 
mites que especztica, CtHlS'•lzd•t tn 
teiramente a legislaÇão em vtgo1 
sobre a matêrza e dti outra~ ;n-ot1i
dê7icias. 

C Presidente da Repúbiic-=t. .. no u~.u 
daf- atribuições que lhe t'Xln~e,·e o ar· 
tigo 55. item II, da Const;jtuiCã<.t. cte
creta: 

Art. 1.0 . g o Poder Executtvo' aul••· 
r.~.ado a dar a garantido do ·TeSI'u ro 
Nacional a créditos que vler~rh a seJ 

I - Cr$ 20.000.000.000,00 (vinte 
b!lhões de cruzeiros> ou o e:~mvalente 
ern outras moedas ' para ~ -fim es)Je
cio.. de f!nancta:r pro=n as governa· 
roentals de reaparelharnentü de pcll
tos, de órgãos da <lnTnfni•:rnça<> te
dera! no exte.71or ~istertH< r'• tr:ms
po•tes, aumento da •.a.paridarle de !1.1"
ntazenamento frig ,rff1r:os eo ma.taaou· 
""' elevàção dn ""tencl~l de ~nerg,3 
eletrica, •.aesenvolvlmento de lndús
tr.as básicas e agrieultur!i educaÇllo, 
""úde pullUca saneament.o !lrban!> ou 
rural, comunicações · ,;>eSca, ampar<> it 
média e pequena Indústria, llabltaça·J, 
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co!onização. pecuária 1ntegração e 
aesenvolvimento urbano e reg;.or..=tl ou 
llgs.dos à seguranca naciút•=>l. 

11 - Cr$ 20.ooo.ooo.~oo o~ Cvinte 
bilhões de cruzeiros), ou o equivalente. 
en outras moedas, para j-1-r a garan
ti& do Tesouro Nacionl.J ~ crédit?3 
c<..·r.ced.idos por organt'smos ftnance~ros 
ec.trangeiros ou internaci?Oa.JE a Esta· 
d'..: ou Município, bem como P. empre 
sas públlcas ou sociedades sob con
trole acionário do Poder r'u') c<. d.~ 
a~:. que as operaçóe:::. it: 1~.-S-':.l\lem a" 
f:.rsanciamento de programa~ ment:Jo
nados no item anterior. 

Art. 2.& A garantia ao 'J·esnur ' r..~a· 
C!< na! a créditos obtidos nn exterior 
r<'t fiança ou aval - n. forma. pre
VISta no artigo antena.. pvdera ~e, 

(lUtorgada diretamente ~Jo Ministro 
--.. ~ Fazent.la nos seguinte~ casos es
peCiais: 

a. l financiamentos •ot•ae:c:. L'Vt ur · 
mias da administraç.::t: ~.~ireta e suas 
autarquias. destmad.,.: R JJrojetr:s de 
in,·estimento ou outr;1s finandâ~~ 
p~t"Vistas nos respec-r.Jvos vrcamen!.os 
de aphcaçoes. apr'h't dos pe!•J ?rcsi
ofnte da República; 

O) creditos e tmflnt:•a.tnt!t!to: vbtJ~ 
Ci<•!:. mediante acordo ""~'" resultante de 
:.:.cardo em que a União Jic':ieral, di
rHa ou indiretamentc se1a parte iu
t•?rante; 

cJ financiamentos obt1nu.s r..t.ravés 
G<" Programa da Aliança ;>"a o Pro
grf:'.sso ou concedidos por crganismos 
u1ternacionais de que o o3ra.si1 faça 
parte; 

d) projetas que obtiveram ap:ova
çà<' pela SUDENE SUDAN, SUDI!:PE.. 
EMBRATUR e IBDF. · 

Art. 3.0 Nos casos náo a!cançados 
v"lc disposto na artigo anterlor a 
garantia do Tesouro Na.c10na. a em .. 
préstimos negoc~ados no ~xte! 10r tiercl 
ccncedid& por intermédio d:o 1nsLthii· 
~t,,. financeira oficial. merUant.r!' aut.cJ 
r .:zação do Ministro da F:.t?E:llJtz. c 
após o parecer prévio da institlliç_ãn 
à qual incumbirá proceder a anáhoe 
db.s condições financeiras gera.lS do 
mutuário, 1nclustve no t.oca.nt.c a ca
pacidade de endividament<l bem coro-·, 
d&.~ contragarantias oferectaas 

Art. 4.0 Nenhuma .!On:,.e.r.a~!.O de 
opéraçâo de crédito de origcm1 e)Ct~r
na. ou de concessão de ~.a.rantia da 

União Federa) a crédito Lt origem 
externa poderá ser nego~:au..., ou 
ajustad3. por orgãos 1n_tagrante:: ~a 
aam!mstração federal d1ret.a e :ndl
ret.a. sem prévio e expres>o.J prontJn
clu.mento do Ministro do· ~lanejarr·er.
to e Coordenacão Geral sobre o grau 
de prioridade do pro; •o ou progra
ma específico. dentro dos planos e pro ... 
gramas nacionais de investimento, 
bem como sobre a existência de pre
visão dos correspondentes recursos or
çamentários. 

Parágrafo único. A concessão d'l. 
g11.ra.ntia do Tesouro Na..::JonaJ a fi .... 
n&.nciamentos obtidos ?OI otlttac: em
presas ficarà, também. con.1,ricr.adH à 
existência de pronunclamPnt<l prévio 
do Ministro do Planejamento e Coor-
dcr.ação Geral. sobre o graJ de prio
riaade adjudicado ao projcro ou pro
giama especifico aO" _qual o financia
mento for destinado. dent,,o dos pla
r .. os e programas naciona.1s de Inves
timento. 

Art. 5.0 Salvo nos casos d~ órgão:; 
d<· Governo Federal de '5et:.:=- agentes 
tinanceiros. ou ·ie SOCled".\cles de que 
a União sej& ma.iot ·a.r.•oz.is~a. o n.val 
d<. Tesouro Nacional son•e1. te será 
outorgado, nos cas()~ pr~v,~tos neste 
l'te<:reto-lei. quando o mutuárto ofe-

~ re( er garantias JUlgadas suficientes 
P'dlra o pagarneQto de .]a~!lquer de
sembolso que o Tesouro Nacional pos
.ti:l. v1r a. t.azer se chamadc a honrar 
o aval. 

Art. 6.° Compete .,lnva~Ivarn.ente ao 
Ministro da Fazenda firmar pela 
União Federal, quaisquer instrumen
t<·• de empréstimo, garant.:a aquisi
ção ele bens e financiamento contra
ta.CJos no exterior. na form:J. da legis
laçao vigente e observadas. as C'lnd.l
ções estipuladas para opel"lç.õe; dessa 
tl&tureza, podendo delegar a referida 
ct•mpetência em ato próol-Jo. ao Pro· 
curador-Geral ou a.· Procuradores da 
f!H.zenda Nacional, ao Oeiega~.1o do 
Téwuro Nacional t'la Exter,c"!" ou a 

- r,presentantes diplomàt!cus do Pais. 

Parágrafo único. Quanrlo, pela sua 
natureza e tend<> em vista o Intel esse 
nacional, a negociação de um emprés
t.trnc no exterior aconselhar manifes· 
tm:ão prévia sobre a ooncessât• · da 
gc.rantia do Tesouro Nac.tvnal o Mi
ni•t.ro da Fazenda.... pode•a expedir 
rarta de intercão nesse senttdo. 
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Art. 7 .u A conranc..-a ,lr. t..1.Xq,, pela 
c"•ncessão de aval do rewüi'o Nacio
nn."l a título de comissã•J execução ou 
fiscalização. 1tretamente pelo Minis
tério da Fazenda ou por int.e<médlo 
de instituição financE--ira oficial, não 
pr~derá ser superior Jios ll,!Jit.es fixados 
peJe, Conselho Monetário Nartona.·, 
n<>S termos do art. 4.' TX. da. I e! 
n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964. . . 

Art. a.• O Poder E:xecut!V'l f;ca au
~rizado a. contratar créditos ou rlal' 
3. garantia do Tesouro -Nnc1onal a 
créditos obtidos no exterior jun1.o a 
entidades oficiais ou privada<:>.. desti
nados ao financiamento ··lll'lpensat.t.l
rm de deseqti!Jibrio de bahnc,; de pa
gttmentos ou a promover •1 fürrr1ação 
de adequadas reservas tn-::ernaciona.is 
eiT moeda estrangeira. 1 lb~~rvádo o 
bmite de 30% !trinta por centoo so
bre a· média anuaJ do vator das ex
pcrtações brasileiras rea!;.lat!fl'i no.:! 
uitJmos 3 Ctrês) anos ante:·Jotca ao da 
cc::r.·tratação do financiamrmto:• 

ParAgrafo Unico. Não ;e tXlrnpreen
dE-IP nas limitações 1este arr.lfJ :ts 
renegociações de dividas nc ex"erior, 
que representem simples p~~'!"rogaçõ·es 
dos pi-azos rle liquidação 

A.rt. 9.0 Os valores dos jurf.l~ e do 
pnncipal do's titulas na div!~ia E·xter
na do Tesouro Nacronal ~mit.:dos ao 
portador ou nominat.ivos. re.lacíon;.lrlos 
C<"m:· -·empréstimos ou 1f)·~r~Cô~ d~ 
crédito efetuadas pelo Poete-r 8.xe<:uti~ 
~:~(·: C'o.m base neste DccrP.t.o-JeJ. ser~o 
·pci.goS·;.ou rf"metidõs tivrcmcnt.;-. sern 
qüá.isquer. descontos. 1ncmsive de na
tuieza tributária ou "'"arhnJal. 

Art. 10. Os recursos em moeda es
trangeira. originários de emprest.in1os 
o•J operações de crêdito -~xt~rno ce1e..:. 
brados pela União, destinado;; a fi .. 
nanciar programas· ae nt.~~t~c na.mo
oal nos termos e no~ iinPtf"<:. ·iPste 
DeC'reto~Iei, Poderão, sem b .. cuf para o 
.. !'t::.ouro Nacional, ser ,·.ran·-;reridc::: ·lO 
B1mco Central do Brasil. P' ra. poste
r~or emprego nos finarl.ci:amentos a.u
Wrizados por este Decreto-Ie1. 

Parágrafo único. No ca'50 tle_ trans
ferência feita nos termos rlE'::t.P att.xgo, 
a amottiza.ção e os encar ~oo· .finan
ceiros do empréstimo ou op~•·~c;ã.• de 
crédito ficarão a; cargo do Ban"' Cen
t•al do Brasil. 

Art. 11. O Tesouro NaciOnal c:m
tratando dlretamente ou oor int"rmé
dio de agente financeiro poderá acel
tal as cláusulas " condlçõ"" usuols nas 
c-perações com organism0s financia
dores Internacionais, sen<ln válido ., 
compromisso geral e anr.P.t:ipaa, de 
dirimir por arbitramento tdda.• ns dú
vtdas e controvérsias deri,•ad:ts ck','3 
rt•spectivos contratos 

Art. 12. Os limites fixudos neste 
Decreto-lei para os valere;; do prlnd
paJ dos contratos de fin .. nciamento 
esterne> serão corrigid.:Js rnct•e&aria
mente no Inicio de cada .Jir.o, r.om 
base nos indices adotados P!'ra as 
Obrigações Reajustá veis do Tes:>uro 
Nac!ona.l. 

Art. 13. O endlv!dament.o err rr.oe
clo.• estrangeiras do Tesour" Nacional, 
r<>Jatlvo a operações autor12a.::las por 
es-te Decreto-lei ·ou a ele :,;nterwrt& 
nãc poderá. exceder ~rn q •. ul.ICJ"Pr 
tempo o valor em cruzen ··~ .::g.e re· 
sultar da soma das Qua.nc.,a- aut~ni?~· 
da~ peJos arttgos 1.., e -5 C•Lservado ~~ 
di!:-~Osto nv artigo anrerlnt at:res~ida 
d.!-1 ... •-' quantias resultantes 1~ conversâtJ 
definitiva d?.s trrnm tân··tas ino~~:ao:if:. 
em moeda estrangeira ;~·ts Leis nume
ras 1.518 oe 24 j-:-. 1ezembr<" r:le 1951, 
4 457 de ti de dezemOf{'J 'le 1DG4 e __ rio 
Vecre-to-lei n." 1 095 ,,. 20 d!! nm.t ço 
C< 1970. 

Parágrafo Unico. o lH""·l cenltn1 
ctf Brasil mantera atuat•4':'1 . .:t< ~ t.: E...!u 
st:.parado os registras "'"ias ('"pE::r<:~('~P~ 
rr~at.ivas aos limites eg-.ais c'..nre:rinre~ 
qut- serão convertidos ..... defin•tiva
rr·e-nte fixados em moed.-t. naC"ional 
con~ base nas taxas ·amo•;:t 1c: ril'"' c:in 
e:·r que t.iverem sido :ttin~·d.(1<:: ':l::J•te· 
Je~ limttes. passando os \-alcre::: das 
operações posteriores a convers<lc. 1 

serem deduzidos dos novos lj'1lite~ au
. t<1rizados por este Decrer ... ). lei. 

Art 14. Este Decret.c-..u-i en1Ia-r:\ 
em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrãrio. 

Brastlia, 15 de feveret:-o df' 197-1' 
1fi3"' da Independêm•ia. e 86.0 da 
Republica 

EMÍLIO G. MÉDICI 

Antônio Delfim Netto 
João Paulo dos Reis Velws .. , 
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LEI N. 7.492 - DE 16 DE JUNHO DE 1986 

Define os crimes· corftra· o sistema financeiro nacional. 
e dá outras providências 

Art. 17. Tomar ou receber, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 
25 desta Lei, direta ou indiretamente, empréstimo ou adiantamento, ou deferi-lo 
a controlador, a administrador, a membro de conselho estatutário, aos respectivos 
cônjuges, aos ascendentes ou descendentes, a parentes na linha colateral até o 
segundo grau, consagüírieos ou afins, ou a sociedade cujo controle seja por ~la 
exercido, direta ou indiretamente, ou por qualquer dessas pessoas: 

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: 

I - em nome próprio, como controlador ou na condição de adniinistrador 
da sociedade, conceder ou receber adiantamento de honorários, remuneração, 
salário ou qualquer outro pagamento, nas· ccndiç6es referidas neste artigo; 

II - de forma disfarçada, promover a ·distribuição ou receber lucros de 
instituição financeira. 

C*l LEI N. 7.565- DE 19 DE.DEZEMBRO DE 1986. 

Disoõe sobre o C6dip.o Brasileiro de Aeronáutica 

LEI N. 8.112- DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores PúbÚcos CiviS da União, 
das autarquias e das fundações públicas federais 

CAPITULO !! 

na.~ Proibicões 

Art. 117. Ao servidor é proibido: 

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detri· 
menta da dignidade da função pública: 

Art. 132. A demissão será aplicada nos segqintes casos: 

XIII- transgressão dos Incisos IX a XVI do artigo 117. 

LEI N. 8.429- DE 2 DE JUNHO DE 1992_ 

Dispõe oobro aa oanç688 aplicbeia aos agentea públicos n<>o caaos 
de enriquecimento ilícito no exercício de :aui..ndàtO; cargo 

emprego ou função na administraç4o pública dh-eta, ' 
indireta ou fundacional e cU outrall providência& 

Março de 1996 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

"CAPíTULO n 
Dos Atos de Improbidade Administrativa 

SEÇÃO l 

Dos atos de improbidade administrativa 
que importam enriquecimento ilícito 

Art. 9? Constitui ato de improbidade administrativa imoortaildo enriqUeci· 
mento ilícito auferir qualqúer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
esercfcl.o de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades menciona· 
das no artigo 1? desta Lei, e notadarnente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qual
quer outra vantagem econõmica, direta ou indireta, a título de comissão, percenta ... 
gem, grati.ÍJ.Ca.Ção ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que pos
sa ser atingido ou amparado por açã.o ou omissão decorrente das atribuições do agen
te público; 

LEI N. 8.666- DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública 
e dá outras providências 

Art.. ga Não poderá participar, direta ou indirctamente, da licitação ou da exe· 
cução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

I- o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio~ responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acio
nista ou detentor de mais de 5% {cinco por cento) do capital com direito a votQ ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

II[- se'rvidor·ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação. 

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacio .. 
nal, nos casos estabelecidos em decretb do Presidente da República, ouvido o Con .. 
selho de Defesa Nacional; 

X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao serviço público, cujas ne
cessidades de instalação c localização condicionem a sua escolha, desde que o pre
ço seja compatível com o valor de mercado, segundo nvaliaçào prévia; 

· Art. 25. Ê incxig-ívcl a licitação quandO houver inviabilidade de competição~ 
cni esPecial: 

U - para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta Lei, 
de natureza sihgular, com profissionais oU empresas de notória especialização, ve
dada a incxigibilidade para serviços de publiCidade c divulgação; 

Art. 79. A rescisão- do contrato poderá ser: 

I - determinada p.or ato unilateral c CSCI:"ito· da Admiuistração. nos casos enu· 
mcrados nos incisos [ a XII_ e XVI~ do artigo anterior; , ·. 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a tcrlno no processo da li· 
citacão. desde que haja conveniência para a Administração; -

00731 
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LEI N. 9.127- DE 16 DE NOVEMBRO DE 1995. 

Altera a redação do artigo 332 do Decreto-Lei n. 2.848°), 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal 

O Presidente da República. 

Faço saber- que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 3. seguinte Leí: 

Art. 12 O artigo 332,do Decreto-Lei n. 2.848. de 7 de dezembro de 1940, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação: · 

"Tráfico de Influência 

Ait. 332. Solicitar, exigir, cõbrar· OU: -obter, para -si ou" para--outrem, van
tagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato pratii::ad·a-por 
funcionàrio público no exercício da função. 

Pena- Reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 

Parágrafo Unic-o. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou 
insinua que :'1 vantagem. é também destinada ao funcionário." 

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

Fernando Henrique Cardoso - Presidente da República. 

Nelson A. Jobim. 

(1) Leg. Fed .. 1940, Supl. 

DECRETO N. 90.687- DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984 

Aprova o Regulamento de Admlnistração da Aeronáutle&y · e -di outras 
providências 

< • 
DECRETO N. 93.872 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986 

Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, 
atualiza e consolida a legislação pertinente, e dá outras providências 

Art. 4.• Os recursos de caixa do Tesouro Nacional serão n;antidos ~ 
Banco do Brasil S/ A., somente sendo permitidos saques para· a pagamento de 
despesas formalmente processadas e dentro dos limites estabelecidos na progra
mação financeira. · · 

§ 1.0 As opções para incentivos fiscais e as contribuiçõés destinadas: ao 
Programa de Integração Nacional - PIN, e ao Programa de :Distribuição de 
Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste ~ PROTERRA, 
constarão de saques contra· os recursos de caixa do Tesouro Nacional, auto~· 
do8- pela Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista a programação 'flrllin-· 
ceira aprovada e o efetivo recolhimento das parcelas correspondentes (Decreto
Lei n. 200/67, artigo 92). 

§ 2.• Os recursos correspondentes às parcelas de receita· do salário-edu
cação, de que trata o artigo 2.•, do Decreto-Lei n. 1.422 (5), de 23 de outubro 
de 1975; serão entregues às entidades credoras mediante saques previstos na 
programação fmanceira (Decreto-Lei n. 200/67, artigo 92). 

§ 3.• Em casos excepcionais e para fins específicos, o Ministro da· .Fa
zenda poderá autorizar o levantamento da restrição estabelecida no "~pu~'~ 
deste artigo. · · 

Março de 19% 



Março de 19% ANAIS DO SENADO FEDERAL 

DECRETO N. 892 DE 12 DE AGOSTO DE 1993 

Define oricnt.ação para o processo de implantação do 
Sistema de Vigilância da Amazônia 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe çonferc o inciso IV 
do artigo 84 da ConstituiÇão Federal e o inciso IX do artigo 24 da Lei n. 8.666<0, de 
21 de junho de 1993 e- ouVido o Conselho de -Defesa Nacional, decreta: 

Art. 12 Os equiPamentos e os serviços técnicos cuja divulgação comprome
teria a eficáCia do Sistema de Vigilância da Amazônia inserem-se no que preceitua 
o inciso IX do artigo 24 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. '2lt Em respeito ao princípio da competívidade, os órgãos cxe<:utantcs pro
mOverão consultas para obter os men.pres preços e as melhores condições técri.icas 
e de financiamento na ·scleção, visando a aquisição dos equipamentos e a realiza
ção dos serviços técnicos pcrtll'"IEfrites. 

Itamar Franco- Presidente da República. 

Lélio Viana Lõbo; 

Mario Ccsar Flores. 

(l) Leg. Fed .• 1993. pilg. 421. 

DECRETO N. 1.358- DE 30 DE DEZE~IBRO DE 1994 

Dispõe s?bre a compatibilização eiltre as receitas e despesas na exccuç:\Q or
ç::uncntária do exercido de 1994. 

PROJETO DE: .LEI. DA CÂMARA 
N° 04, DE 1996 

~(N21.156195, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 
. ' . . . 
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Regl!lamenta o. inciso)(~. parte 11nal, 
do art. St dà Constituiçao ~ral, · 

II - a pro.va puder ser feita pdr outros meios 
disponíveis; . • . 

O Congr~· Nacionài deéretà:" · · ' ' · ' · 
Art. 1" A interceptação de comunicações tele!O

nicas, de qualquer natureza, para prova e(TI investi-. 
gação criminal e !lm lnstn.Jçáo p'rócessual penal, ob' 
servará o disposto. nesta lei e. ç!ej;leildàrá ciEI ordem 
do juiz competiH)te.da ação principal, sob-segredo 
de justiça. 

Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se 
à interceptaçao do lluxo da comunicações em sisk.· 
mas de informática e telemática. 

Art 2" Nào será admitida a interceptação de 
conulicaçOes telefOnicas quando Cx:Orrer qualquer 
das seguintes hipóteses: 

I - não hower·indlcios razoáveis da autoria ou 
participação em infração penal; 

III - o tató :investigado ·cOnStituir infração penal 
punida, no mãximo, com pena de detenção. 

Parágrafo. único. Em qualquer hipótese deve 
. ser descrita corít clareza ~ siiuação objeto da investi
. gação, inclusive com a ind!cação e ql.lalificação dos 
investigados. saJvo impossibilidade manife$, devi-
damente justifitàda. : . : ' · . · . . 

Art 32 A interceptação das coi'TIUilicaçOes tele
fõriicas poderá

0 Ser determinada pelo juiz, de of!;;io 
ou a requerimento: · 

I - da autQndade policial, na investigação crimi-
nal; · 

• 1_1 - do I"E!~resentante. c;Í9. ~inistério Público, na 
mvestigação criminal e na instrução processl.lal pe-
nal. · 
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Art. 42 O pedido de interceptaçao de comunica
ção tele!Onica conterá a demonstração de que a sua 
realização é necessária f! apuração de infração pe
nal, com indicação dos meios a serem e~egados. 

§ 12 Excepcionalmente, o juiz poclerã admitir 
que o pedido seja formulado verbalmente, desde 
que estejam presentes os press~1os que auiDri
zem a interceptação, caso em que a concessao será 
condicionada à sua redução a termo; 

§ 22 O juiz, no prazo máximo de 24 horas, deci
dirã sobre o peõiCio. 

Art. 52 A decisão será fundamentada, sob pena 
de nulidade, indicando também a foi"ITla de execução 
da difigênci!l, que não poderá exceder o prazo de 15 
(quinze) dias, renovãvel por igual tempo uma vez 
comprovada a indispensabilidade do meio de prova. 

Art. 6'! Deferido o pedido, a au1oridade policial 
conduzirá os procedimentos de interceptação, dando 
ciência ao Ministério Público, que poderã acompa
nhar a sua realização. 

§ 12 No caso de a daigência possibilitar a gra
vação da comunicação interceptada, serã detenni
nada a sua transcrição. 
· § 22 Cumprida a dõ!igência. a auiDridade policial 

encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, 
acompanhado cko auto circunstanciado, que deverá 
conter o resumo das operaçOes realizadas. 

§ 3'1. Recebidos esses elementos, o juiz deter
minará a providência do art. ao-, ciente o Ministério 
Público. . . 

Art. 7• Para os procedimentos de interceptação 
de que trata esta lei, a autoridade policia! poderá 
requisitar serÍiiços e téCnicos especializados às con-
cessionárias de serviçO público. . 

Art. 82 A intercépt,ação de comunicação telefõ
. nica, de qúalquer natureza, ocorrerã em autos apar
tados, apensados a.Os autos do inquérito policial ou 
do processo criminal, preservando-se o sigilo das di
ligências, gravações e transcrições respectivas. 

Parágrafo único.. A apensação somente poderá 
ser realizada ilnediatamene antes do relatório da au
toridade, quando se tratar de Inquérito policial (Códi
go de Processo Penal. art. 10, § 12) ou na conclusão 
do processo ao juiz para o despacho decorrente do 
disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de 
Pr<-eesso Penal. 

Art. 9" A gravação que não interessar à prova 
serã inutilizada por decisão judicial, durante o inqué!
rilo, a instrução proceBSlK\1 ou após esta, em virtude 
de requerimento do Ministério PúbliCo ou da parte in-
teressada · · 

Parágrafo unoco. O incidente. de inutilização 
serã assistido pelo Ministério Público, sendo faculta
da a presença do acusado ou de seu representante 
legal. 

Art. 1 O. Constitui crime realizar interceptação 
de comunicações t~le!Onicas, de informãtica ou te
lemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem auto
rização judiei ai ou com objetivos não autorizados 
em lei.· 

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
multa. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
pt.blicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justiflcaçllo 

MENSAGEM N2 724, DE 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacionai, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deüberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor" Ministro de. Estado da Justiça. o texto do 
projeto de lei que F\egUamenta o inciso XII, parte fi
nal, do art. 52 da Constituição. e institui normas es
peciais de investigação criminal, nos crimes que es-
pecifica. . 

Brasília, 30 de junho de 1995. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EMIMJ N2244 

Brasília, 20 de junho de-1995. 

Excelentíssimo· Setihor Presidente da República, 
Submeto à conSideração de Vossa Excelência 

o anexo projeto de lei que regulamenta o l'lCiso XII, 
ln fine; do art. ~da Constituição Federal, e institui 
normas especiais de ir.vesõgação nos crimes que 
espeCifica. · · · · · 

2. A Carta Política, no preceito iniciairnente 
citado, preserva o sigilo das comunicações, mas 
permite, em certa medida, a sua quebra por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabe
lecer para fins de investigação criminal ou instn.r 
çOO processual penal; Tratando-se, portanto, de 
ai,Jtorização dependente de regúamentação. se
gundo, aliãs, jã decidiu o Supremo Tribunal Fede
ral (Habeas Corpus n<> 69.912), toma-se urgente. a 
edição de lei ordinãria, a fim de aparelh~rri-se a 
Policia e a Justiça para combate à criminalidade 
mais grave, de alta incidência, nos dias atuais. 
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3-. O Ministro que me antecedeu enviou a 
Vossa Excelência projeto sobre o mesmo tema. 
encaminhado ao Congresso Nacional pela Mensa
gem n" 1273194. cujo texto foi objeto de reexame. 

4. Assim. consultando especialistas da área, 
conciur pela conveniência de nele introduzir algu
mas modifiCações e de sua ampliação para a in
clusão de um capítulo, institúndo normas e:pe
ciais de investigação nos crimes de roubo, extor
são, seqOestro e extorsão mediante seqüestro. 
Esse novo capítulo reforçará os meios disponíveis 
para a repressão e .if1Vestigação de uma forma de 
:lelinqüência especialmente grave e violenta (a ex
torsão mediante seqüestro), dificultando a atuação 
isolada da família da vítima com afastamento da 
autoridade policial durante o desenrolar da trama 
criminosa, 

5. A propositura, cujo primeiro capítulo cuida 
da quebra do sigilo e da interceptação das co~u
nicações .telefOnicas de qualquer natureza; med1d~ 
indispensável à investigação criminal de certos en
mas que vêm intranqüilizando os habitantes· das 
grandes cidades; estabelece limitações à quebra do 
sigilo é somente a j>ermite por. ordem judicial, de 
niódo a·evitar'abllSOs:Aiém diSSó, criminaliza a es
. cuta. clandestina eom objelivos estranhos à autoriza-
çãtfêOnstituciOnal: · · · · · · •. · · ·-- · · · ·. 

6; Por outro lado, busca o projeto,. dentre ou
.tias" providências;. instituir: normas de garantia para 
informantes, testemunhas ou· Cúmplióes ·arrependi
dos, permitindo a sua colaboração com a autorida
de, sem o perigo de represálias ou punições, cir
cunstância .que certamente ensejará maior prob
abiHdade.de êxito na investigação. da delinqüência 
org~l)iz~da. pará. à práíiéá. de crimes patrimoniais 
com o·emprega·de arma ou viólêncla (séqüestros, 
àSSàltos a bancós: carros fortes,. carhinhÕés de car
ga, !llc.). Isso afastará, igualmente, o temorgenera
lizado da.populàção em col.aborar com as autorida-

. des .P.OI\Ciais, _ ..• . · . , • , , · : · · · 

.. ·. ' .. ' 

· . · 7: Pelo expo5to,. permito'-ine sugerir à' retira
da'd<i··projeto âe Lei n<>. 4.901!95; da Câmara dos 
Deputados, encàminhadà: · pela· ,Mensagem n" 
1 :2(s(~.· remetendo-se. el'l subs~tuição, o que 
ora· oféreÇo ao descortino de Vossa Excelência, e 
solicitando-se que suà trlJ!Tlitação :se proceda em 

. rE!ilhile de urgência, nos termos do .arL 64, § 1•. da 
Lei Maíor. • · 

• ·· f1~peito~"mente, Nelson A. Joblm, Ministro 
· de Esiadó da Justiça. 

ANEXO A EXPOSIÇAO DE MOTIVOS Do 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA fV!2 244, DE 20-6-95 

1 . Sf ntese do problema ou da situação que reclama 
providências: 

O Projeto de L'ª'i n" 4.901, de 1995, de iniciati
va do Poder Executivo, deve ser ampliado, para ins
tituir normas especiais de investigação nos crime$ 
de roubo, extorsão, seqüestro e extorsão mediante 
seqüestro. . 
2. Soluções e providênCias contidas no alo normati
vo ou na medida proposta: 

A retirada do Projeto de Lei n"-4.901, de 1995. 
· 3. Alternativas existentes às medidas ou atos pro

postos: 
4. Cuslos: 
5. Razões que justificam a urgência: 

. 6. Impacto sobre o meio. arriliente: . . , , . 
· 7. Síntese do Parecer da órgão Jurídico: ... 

PROJETO ORIGINAL, ENVIADO 
PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA . '. ' . 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO 

Quebra de sigilo e interceptaçao 
de comunlcaçOes telefOnl~!l 

: . Art 12 A interceptaÇãó.de COr!UIIdaçôes telefO
nicas; de qualquer natureZa, ·Pára pro\ta em investi
gação criminal e em instrução processual penal, ob-

servará o dispoislo nesta l,.ei e dependerá. c<e breiem 
. ·do juiz competente. · . . · 

· ·. ·. Parágraf~ ünicó. O disposto nestá Lei ~icaose 
à interceptação do fluxo. c;tà '<iornunicaÇões em $ÍSte-
mas de informática e tele'rnática · · · · 

·:··.·: ·ArL 2º- N~o será ~~itida .a iniereeptação de 
· ~municações teiefOnicas q'1-'ando Q!:9rrer qoalquer 
. das seguintes hipóteses: . · · · · . · 
· · · · I - não hOINer indícios razoáveis da àutoria ou 
participação em infràção Pénal;. ·. . 

· · : : ·n :~a pr9ya puder sEi.r (eita por' outros meiOs 
:djsponiveis; de 'fácil obtenção;: • . · ... : · · 

· ' III - o fatli investig'ado · sqf!Stituir' infiação penal 
· p~nida, no máJ<,imo, corri PEir'!a de detenção; 

. Art 32 A tnterceptaçãq d!IS comunicações lei~ 
fónicas poderá 'ser detertninada pelo juiz, de ofício 
ou a requerimento: 

·· · I - da autOridade pofidat 'na investigação crimi-
nal; '. · · 1 . 

· 11 - do réP,í'esentante <Íç ',t._1inistétio PübriCO, na 
investigação criminal e na instrução processual pe,
nal. 



00736 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

Art 4J! O pedido de interceptação de comunica
ção telefõnicá conterá a demonstração de que a sua 
realização é necessária à apuração de intração pe

. nal, com indicação dos meios a serem erfllregados. 
§ 1 • Excepcionalmente, o juiz poderá admitir 

que o pedido seja formulado verbalmente, desde 
que estejam presentes os pressupos1os que aub:lri
zem a interceptação, caso em que o solicitante de
verá ratificá-lo, por escrito, no pl'lU!o de 24 horas. 

§ 22 O juiz, no prazo máximo de 24 horas, deci
dirá sobre o pedido. 

Art 52 A decisão que deferir <> pedido indicará 
a modalidade e a duração da interceptação, que n:\'o 
poderá exceder o prazo de trinta dias, podendo o 
juiz prorrogá-lo, tundamentadarnente, em virtude da 
necessidade da prova e pelo .!eiJllO indispensável à 
sua formação. 

Parágrafo único. Dessa decisão cabe recurso 
em sentido esbito, na .conformidade dos ar1s. 581 a 
592 do Código de Processo Penal. 

Art 60 Deferido o pedido, a autoridade policial 
conduzirá os procedimentos de interceptação dando 
ciência ao Ministério Público, que poderá acorfll2-' 
nhar a sua realização. 

§ 1 • No caso de a diligência possibilitar a gra
vação da comunicação interceptada, será determi
nada a sua transcrição. 

§ 22 Curfllrida a diligênciá, a autoridade policial 
encaminhará o resultado d~ interc\)litação ao juiz, 

acompanhado de auto circunstanciado, que deverá 
conter o resumo das operações realizadas. 

§ 3• Recebidos esses elementos, o juiz deter
minará a providência do art. s•. ciente o Ministério 
Público. 

Art 72 Para os procedimentos de intercepta
ção. de que trata esta Lei, a autoridade policial po
derá requisitar serviços e técnicos especializados às 
concessionárias de serviço público. 

Ar,. s• A interceptação de comooicação tele
fônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos 
apartados. apensados aos autos do inquérito poli
cia! ou do processo criminal, preservando-se o si
gilo das diligências, gravações e transcrições res-
pectivas. . . __ 

Art 90 A gravação que não interessar à prova 
poderá ser inutilizada: 

I - no inquérito policial, por solicitação do Mi
nistério Público; 

11 - durante ou após a instrução processual pe
nal, por decisão do juiz, em virtude de requerimento 
do Ministério Público ou da parte interessada 

Parágrafo único. O incidente de intdzaçiio 
será assistido pelo Ministério Plblico, sendo faculta
da a presença do acusado ou de seu representante 
legal. 

Art 1 o. Constitui crime realizar interceplaç!lo 
de comunicações telefõnicas, de informática ou tele
mática, sem autorização judicial ou com objellvos 
nao autorizados em lei. · 

Para: dois a quatro anos de reciusão, e mUla. 

CAPITULO 11 

Normas especiais de lnvestlgaç!o nos crimes 
de roubo, emrslo, seqOestro e 

extorslo mediante seqllestro 

Art 11. A comunicação da ocorrência de rou
bo, extorsao, seqüestro e extorsão mediante se
qüestro, em qualquer de suas modalidades, pode 
ser feita por q~uer do povo, à Policia ou ao Minis
tério Público, por escrito ou verbalmente, com garan
tia de sigilo sobre a pessoa que faz a cornulicaçao, 
se assim o desejar. 

Art 12. Durante o inquérito ou a Instrução cri
minal, preservar-se-á o sigilo, salvo se o informante 
se dispuser a depor como teslemU1ha, dispensando 

. osigilo. 
Art 1 3. Ao to111ar conhecimento do desapare

cimento de pessoa, com fortes indfcios da prática 
de seqOestro ou de extorsao mediante seqOestro, 
a autoridade policial: 

I - instaurará inquér~o policial, no prazo de 
24 horas; 

11 - fará. no mesmo prazo, relato circmstan
ciado ao juiz criminal competente das provas e 
d~s indícios existentes, identificando a pessoa se
qu~trada e as pessoas que lhe são próximas, re
fendas no art. 15 desta Lei, com endereços. telefo
nes e outros dados de que dispuser: 

III - transmitirá ao juiz informaçõe& sobre o 
gr~u de_ colaboração dos familiares da vitima para 
a mvestogação do crime, requerendo, se essa cola
boraçao revelar-se negativa, deficientt. ou Jlssimo-· 
lada, a indisponibili~de de bens, autorizaçao para 
onterceptaçao telefOnoca e outras providências de
pendentes de ordem judicial. -

Art. 14. 0 juiz, de posse desse relatório, em 
caso de urgência, poderá decretar, lirrinarmente, a 
quebra do sigilo das comunicações telefOnicas da 
residência e do trabalho da vítima, bem como de 
seus familiares. autorizando a aub:lridade policial a 
instalar os equipamentos de interceptaÇão necessá
rios. 
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Parágrafo único. Em seguida.-óólherá o pare
cer do Ministério Público e, se julgar necessário, 
decretará também a indisponibilidade temporária 
dos bens das pessoas referidas iio art. 15. 

Art. 15. Nos crimes de extorsão mediante 
seqüestro, o juiz. para evitar a entrega da vanta
gem indevida, pretendida pelos criminosos, pode 
decretar a indisponibilidade temporária de bens 
da vitima, de seu cOnjuga, ascendente ou de
scendente. 

Ar!. 16. A indisponibilidade de bens de que 
trata o artigo anterior será decretada pelo prazo de 
trinta dias, prorrogável por igual prazo. 

Ar!. 17. Durante o prazo da indisponibilidade, 
nenhum agente de instituição financeira poderá libe
rar, sob pena de responsabilidade por crime de de
sobadiência, previsto no ar!. 330 do Código Penai, 
em favor das pessoas mencionadas no ar!. 15, 
quantia que exceda a quinhentos salários mínimos, 
salvo expressa autorização do juiz criminal compe
tente. 

§ 1• A indisponibilidade não .alcançará os re
cursos necessários ao cumprimento de obrigaçõBjl 
comprovadarnente assumidas anteriormente ao 
seoüestro e não importa em restrição a direitos 
inerentes à propriedade, impedindo, porém, en
quanto durar, a· prática de atos de alienação ou de ·· 
constituição de Onus reais. que serão reputados 
nulos de pleno direito. 

· § 2• O Banco Central do Brasil executará a 
decisão de indisponibilidade, no âmbito ddS instic 
tuições financeiras. comunicando ao juiz. por de
terminado deste, as pessóas físicas ou jurídicas 
atingidas. 

§ 32 O juiz poderá, demonstrada a necessrda
de e ouviC:o ó Ministério Públioo: 

I - modificar total OU parcialmente a deciSãO 
_ de indisponibilidade; 

II - autorizar negociações, ser:n pagamento 
de resgate, para libertação da vitima; 

III -permitir vigilância sobre as. pessoas refe
ridas no art. 1-5, para evitar contatos com seqües
tradores, prejudr::iais às investigações em curso •. 

Art. 18. A promessa de recompensa a quem 
prestar informação que permita a localização da 
vítima; feita em documento escrito ou por anúncios 
públicos. será irretratável, se a vitima for encontra
da com vida, graças às informações prestadas. 

§ 1° O nome do inforrT'.ante, beneficiário da 
recompensa. não será publicamente divulgado, 
para evitar represálias. 

§ 20 A recompensa não poderá ser paga, em 
qualquer hipótese, a agente policiill, civil ou mili
tar. 

Art. 19. Enquanto pendurar a ação de seqües
tro, o inquérito e as diligências investigatórias se
rão sigilosas, para preservarem-se a vida e a inte
gridade física da vítima. 

Art. 20. O § 4" do ar!. 159 do Código Penal, 
acrescentado pela Lei no 8.072, de 25 de julho de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

§ 4• O co-autor ou participe que retra
tar-se. prestando informações à autoridade 
que permitam a localização e libertação da 
vitima, fica·rá isento de pena. A. s· do pro
jeto de lei que Regulamenta o inciso XII, 
parte fin~ do art. 5'!, da Constituição Fe
deral, e institr.i normas especiais de inves
tigação criminal, nos crimes que especifi
ca 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO li 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

GAPfTULÓI 

_i:!QS Direitos e Deve~ Individuais e Coletivos 

Art. s• Todos são iguais perante a lei. sem dis
tinção de qualquer. natureza. garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a in
violabilidade do direito ávida, à libendade, à igualdade. 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:. 

. ........................................... _••·········-····--··-········-~ 
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e 

das comunicações telegráficas, de· dados e das co
municações tele!Onicas, salvo, no último caso, por 
ord8(n judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação crirninal ou ins
trução procesSual penal; -
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DECRETO-LEI III" 3.689, DE 3 DE OU1UBRO DE 1941 

Código de Processo Penal 

LIVRO III 

Das Nulidades e dos Recursos em Geral 
...... ' ................................................... ~--···--··-·---

TfTULOil 

Dos Recursos em Geral 

CAPITULO 11 

Do Recurso em Sentido Estrito 

Art 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da 
decisão, despacho ou sentença: 

1- que'não receber a denúncia ou a queixa; 
11- que concluir pela incompetência do juizo; 
III - que julgar procedentes as exceções, salvo 

a de suspeição; 
IV- que pronunciar ou impronunciar o réu; 
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou 

julgar inidõnea a fiança, .iw.leferir requerimento de 
prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade 
provisória ou relaxar a prisão em flagrante; 

VI- que absoll(er o réu, nos ca~.do art. 411; 

Vil - que julgar quebrada a·fiança ou perdido o 
seu valor; 

VIII - que decretar a prescriçãQ ·OU julgar, por 
outro modo, extinta a pmibilidade; 

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento 
da prescrição ou de outra causa extintivada punibili
dade; 

X - que concede[ ou negar a ordem de habeas 
corpus; . , . . . 

XI -que conceder, negar otf revogar·a SuSPen
são COI)Çiciol)al .da pena; · 

XII - que conceder •. negar ou revogar livr<~men-
ta condicional; , 

XIII- que anular o processo da i~trução.crimi-
nal, no tódo ou em parte; , , , 

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta 
o excluir, 

XV ~ que denegar a apelação ou a julgar de-
s.erta;. , . 

XVI - que ordenar a suspensão do processo, 
em virtude de questão prejudicial; 

XVII - que decidir sobre a unificação de penãs; 
XVIII- que decidir o incidente de. falsidade; . 
XIX - que decretar medida de segurança, de-

pois de transitar a sentença em julgado; 

XX - que impuser medida de segurança por
transgressão de outra; 

XXI - que mantiver ou substituir a medida de 
segurança, nos casos do art 774; 

XXII -que revogar a medida de segurança; 
XXIII - que dei,xar de revogar a medida de se

. -· .gurança, nos casos em que a lei admita a revoga
ção; 

XX IV - que converter a multa em. detenção ou 
em prisão simples. 
• VIde art.689, sobre a conversão da multa. 

Art 582. Os recursos serão sempre para o Tri
bunal de Apelação, salvo nos casos dos nOs V, X e 
XIV. 

Parágrafo único. O recurso, no caso do no- XIV, 
será para o presidente do Tribunal de Apelação. 

Art 583. Slbirão nos próprios autos os recursos: 
1- quando interpostos de offcio; 
11 -nos&.sos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII eX; 
III - quando o recurso não prejudicar o ànda-

mento do processo. 

Parágrafo único. O 'recurso da pronúncia subirá 
em traslado, quando, 'havendo dois ou mais réus, 
,qualquer deles se conformar com a decisão ou todos 
filio tiverem sido ainda intimados da pronúncia. . 

.· Art 584c Os recursos· terão efeito suspetisivo 
nos casos de perda da fiança, de concessão de &

vramento condicional e dos nOs XV, XVII e XVIV do 
art581. 

, .. ~ 1• Ao reCUrso ~i(i\~riJOsío dS: ~ntença de im
pronúncia ou no caso de ~VIII do art 581, aplicar
se-é o disposto nos art, 596 e 598. 
• Vide $úmula 2t0 do S:TF. 

· § 2" O recurso da pronúncia suspenderá tão-· 
somente o julgamento. 

§ 32 O recurso do de$pacho que julgar quebra
da a fiança suspenderâ unicamente o efeito de per
da·da,metade do seu valór; 

Àrt 585. 'O réu nãó poderá recorrer da pronún
cia senão depOiS de preso, salvo se prestar fiança, 
nos casos em que a lei admitir. 

, Art 5a&>o recurso voluntário poderá ser inter
posto ·no prazo de 5 (cinco) dias. 
VIcio Súmula319 do STF. 

Parágrafq único. No caso do art 581, XIV, Ó 
prazo será de ?O (vinte) dias, contado da data da pu
blicação definitiva.da listadeíurado_s. 
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Arl 587. Quando o recurso hotNer de subir por 
instrumento. a parte indicará, no respectivo termo, 
ou em requerimento avulso. as peças dos autos de 
que pretenda traslado. 

Parágrafo único. O traslado será extraído, con
ferido e concertado no prazo de 5 (cinco) dias, e 
dele constarão sempre a deci~o recorrida, a certi
dão de sua intimação. se por outra forma não for 
possível verificar-se a oportunidade do recurso. e o 
termo de interposição. 

Art 588. Dentro de 2 (dois) dias, contados da 
interposição do recUrso, ou do dia em que o escri
vão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recor
rente, este oferecerá as razões e, em seguida, será 
aberta vista ao recorrido por igual prazo. 

Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será 
intimado do prazo na pessoa do defensor. 

Art 589. Com a resposta do recorrido ou sem 
ela. será o recurso concluso ao jwz, que, dentro de 2 
(dois) dias, reformará ou sustentará o seu despacho, 
mandando instn.ir o recurso com os traslados que 
lhe parecert.m necessários. 

Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho 
recorrido, a parte contrária, por simples petição, po
derá reccirrer da nova decisão, se couber recurso, 
não sendo mais líctto ao juiz modificá-la. Neste caso, 
independentemente de novos arrazoados, subirá o 
recurso nos Próprios autos ou em traslado. 

Art 590. Quando for impossível-ao escrivão ex~ 
trair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz' prorro
gá-lo até o dobro. 

Art 591. Os recursos serão apreseniados- ao 
juiz ou tribunal ad quem, dentro de 5 (cinco) dias da 
publicação da resposta do juiz a quo, ou entregues 
ao Correio dentro do mesmo p~azo. 

Art 592. Publicada a decisão do juiz ou do tri
bunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos, 
dentro de 5 (cinco) dias, ao juiz a quo. --

-.......... ····· ······------· ---·-······· .. --·····--·-·····-----·----

DECRETO-LEI N' 2.848, DE 7 DE 
DEZEMBRO DE 1940 · 

Código Penal 

PARTE ESPECIAL 

TfTULO 11 
Dos crimes contra o patrimOnio 

CAPÍTULO 11 
Do roubo e da extorsão 

Extorsllo mediante seqüestro 
Arl 159. Seqüestrar pessoa com o fim de ob

ter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, 
como condição ou preço do resgate: 

Pena- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
••••••••••••••-n-•••••••••--••••uooOooo••••••••••••••••••••••••••••--•-· 

§ 4!! Se o crime é cometido por quadrilha ou 
bando, o co-autor que denunciá'lo à autoridade, faci
litando a libertação do seqüestrado, terá sua pena 
reduzida de um a dois terços. · 

TITULO XI 
Dos crimes contra a administração pública .. 

CAPfTULO 11 
Dos crimes praticados por particular 

contra a administração em geral 

Desobediência 
Arl 330. Desobedecer a ordem legal de funcio

nário público: 
Pena- detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) 

meses, e multa .................... _ ................ __. ................ - ........ _ ........ ___ _ 

REQUERJMENTO N" 1.066, J?E 1994 

REQUEIRO, nos tennos dos artigos 50;. § 2'. da 
Constituição Federai, 215 e 216 do Regimento lntchro do Senado Federal, 
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Mií>istro de Estado da 
Aeronáutica as seguintes infonnações: 
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I· Qual o valor global dos recursos que serào 
destinados ao pagamento à RA YTHEON, e seu desembolso ano a ano, até a 
liquidação final do mesmo; 

2- Qual o valor global dos recursos que serão 
destinados ao pagamento â ESCA - como Empresa Integradora do Sistema c 
seu desembolso ano a no, até a liquidação final do mesmo. 

JUSTIFICAÇÃO 

De posse, até agora, de todos os documentos 
apresentados a esta Relataria, não foi dado conhecer dos valores que serão 
desembolsados pela União, para pagamento ;ls empresas I~ A YTIIEON c 
ESCA. nos quantitativoS exatos- dos contratos reiCrentcs a estas prestadoras 
de serviços e equipamentOS~--

Diante do exposto, entendo de grand~ rel.evância para o 
pleno exercício das atribuições conferidas a esta Casa pela regra contida no 
inciso X do artigo 49 da Lei Maior, o encaminhamento dos elementos 
informativos que ora requeiro ao Poder Executivo. 

(A Owniuloou.tcn) 

REQUERIMENTO N° 653, DE 1995 

Março de 1996 

Requeiro, de. acordo com os artigos 71 e 74 da Constituic;ão Federal 

combinados com o di_sposto no Regimento .Interno do Senado !"ederal,'· 
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seja realizada uma fiscalização preventiva, orientadora e urna audi 
toria extraordinária nas contas; do Ministério da }eronautica com 
vistas a garantir o cumprimento das resoluções 91, 93, 95, 96 e 97, 

de 1994, desta Casa, as quais se referem ao projeto SIVAM. 

JUSTIFICATIV,l> 

Considerandc informações veiculadas na imprensa de que o ~inistério 
da Aer_onáutica estaria empenhando e efetuando pagamentos à empresa 
ESCA 5/A, a titulo de ressarcimento por trabalhos prestados com r~ 
lação ao projeto SIVAM_e, considerando as inúmeras irregularidades 
apontadas sobre esta empresa com vistas a garantir o cumprimento 
das determinações do Senado Federal, faz-se necessário a aprovação 
deste requerimento para de-forma preventiva res~uardarrnos o erário 
público. 

Sala das Sessõ~s, em 2:-1 ce Abril de 1995 

Senador 

. / /) /)--· - / 
. /--// )/) - . / 

E~~a~:~ .... lil-.í/Íll,:a·._Eill/51/~ ::;~:;; 
.;; / / 

.t?· 

Publicadu no Diitio do Sftuwlo FC'd•raL de 30.03.96 
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PARECER N& 155, DE 1996 Apesar das distorções dev1do ao uso politico 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n .. 151, 
de 1992, (n .. 1.002-A/1988, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a extinção da 
contribuição sindical, e sobre a Emenda 
de Plenário apresentada a ele. 

Relatara do vencido: Senadora Emllia Fer
nandes 

A Contribuição Sindical surgiu no Brasil no final 
da década de 30, quando o país avançava de uma 
economia agro-exportadora para um novo modelo 
de desenvolvimento industrial urbano. 

Nessas circunstâncias, esse instrumento eco
nômico contribuiu materialmente para dar organicí
dade a um nascente movimento sindical que, inequi· 
vocamente, colaborou para dar cidadania àquela 
mão-Oe-obra emergente e afirmar o novo projeto na
cional. 

Além da iniciativa do Governo, a forma final da 
Contribuição Sindical, que vigorou a partir de 1._ de 
maio de 1943, inscrita nos artigos 578 a 591 da Con
solidação das Leis do Trabalho (CL D, bem como 
toda a legislação trabalhista em vigor até os dias de 
hoje, foi fruto também da lula dos trabalhadores que, 
desde a grande greve de 1917, em São Paulo, cla
mavam pelos seus direitos de organização e partici-
pação social. · 

Nesse sentido, o Decreto-lei n" 1.402, de 5-6-
39, alínea f, artigo 30, facultava aos .sindicatos impor 
contribuições a todos aqueles que participavam das 
profissões ou categorias representadas. 

Depois, o Decreto-Lei n& 2.377, ·de 8-7-40 insti
tuiu em lei a cobrança do Imposto Sindical, que pas
sava a ser devido por todos aqueles que participa
vam de uma determinada categoria econômica ou 
profissional. 

O Decreto-Lei nº- 4.298, de 14-5-42, passava 
então a disciplinar o recolhimento e a aplicação, in
cluindo a forma de fiscalização e controle e criando 
a Comissão do Imposto Sindical. 

No mesmo ano Portaria nº- 884, de 5-12-42, do 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, intruía 
sobre o recolhimento, aplicação e contabilização das 
quantias devidas a título de Imposto Sindical. 

Finalmente, o Decreto-Lei nº- 5.452 de 1 "-5-43 
(CL D, encampava a forma final desse conjunto de 
medidas que vigoravam até então. · 

O Decreto-Lei nº- 27, de 14-11-66, concluía o 
processo mudando a denominação para Contribui- · 
ção Sindical por considerar que não se tratava, tipi
camente de imposto. .. 

da Contribuição por parte dos sucessivos Governos 
Federais, já.decorreu uma década do ponto de vista 
legal, e várias, do ponto de vista objetivo, que tal in
terferência do Estado na vida sindical deixou de ser 
feita através ou principalmente por causa desse ins
trumento econõmico. 

t: fato que o Decreto-Lei n" 2.377, de 1940, em 
seu artigo 12 criou a primeira forma de interferência 
do Governo ao determinar que a a fiscalização do 
Imposto Sindical caberia à lnspetoria do Trabalho, 
do Departamento Nacional do Trabalho. 

Também o artigo 13 do Decreto-Lei n" 4.298, 
de 1942, rejeitou essa interferência, estendendo às 
Delegacias Regionais do Trabalho de fiscalizar o re-
colhimento. . 

Ainda a Portaria n& 884, do mesmo ano, em 
seu artigo 15, interferindo de forma indisfarçável 
contra a liberdade e autonomia sindical, determinava 
que a demonstração da aplicação do Imposto Sindi
cal deveria ser homologada pela Comissão do Im
posto Sindical, após os necessários estudos do De
partamento Nacional do Trabalho. 

Entretanto a Lei n9- 6.386, de 9·12-ll6, afastou 
definitivamente a interferência do Governo no movi· 
mento sindical acabando com a obrigatoriedade de 
aprovação do orçamento sindical pelo Ministério do 
Trabalho, ao determinar que a receita dos sindica· 
tos, federações e confederações só poderia ter apli· 
cação na forma prevista nos respectivos orçamentos 
anuais, obedecidas as disposições estabelecidas na 
lei - que apenas exige genericamente respeito aos 
objetivos sociais -, e nos seus estatutos. 

A Constituição de 1988, em seu art. 82-, Inciso I, 
consolidou a autonomia e a liberdade sindical, ao 
prever que a lei não poderá exigir autorização do Es· 
!ado para a fundação de sindicato, ressalvando o re
gistro no órgão competente, vedadas ao poder públi
co a interferência e a intervenção na organização 
sindical. 

Antes disso, no entanto, a existência desSa for
ma de Contribuição sindical não impediu que os sin
dicatos desempenhassem papel importante nas lu
tas democráticas contra a ditadura, do que são 
exemplo as históricas greves da Cobrasma, do ABC 
paulista, a mobilização contra os Decretos-salariais 
do Governo Figueiredo, a Campanha da Anistia ou a 
Campanha das Diretas.Já. 

t: inaceitável do ponto de vista prático e históri
co, portanto, caracterizar a Contribuição Sindical, 
mantida pela Carta Magna (art 82-, Inciso IV), e que 
reverte em benefício dos trabalhadores, çomo. aten-
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tatória à liberdade sindical, apenas porque é prevista 
em lei. 

O movimento sindical brasileiro é um dos mais 
poderosos e independentes do mundo pois a Contri
buição Sindical eslà prevista em lei, é descontada 
obrigatoriamente da folha de pagamento na quantia 
de um dia de trabalho por ano e tem sua destinação 
jã estabelecida 

A Contribuição Sindical, da forma bomo é reco
lhida atualmente, é compatível com o regime vigente 
de unicidade sindical, e é justa socialmente para 
com a maioria dos trabalhadores, vez que o sindica
to representa a totalidade dos integrantes da catego
ria e não apenas aqueles que são associados. 

Nesse sentido, um dos eminentes pensadores 
e legisladores do moderno direito do trabalho brasi
leiro, Segadas Vianna, na obra fundamental lnstilt.i
ções de Direito do Trabalho, edição Freitas Bastos, 
de 1984, Volume 2, pág. 1.033, afirma em relação à 
Contribuição Sindical que quanto ao seu fundamento 
social, não há dúvida de que se justifica existência 
da contribuição sindical. 

Para Segadas Vianna, a. Contribuição Sindical 
corresponde à contrapartida dos benefícios variados 
que as entidades sindicais prestam não apenas aos 
que gozam diretamente das vantagens da sindicali
zação, mas a todos os representantes de uma cate
goria económica ou profissional, seja na obtenção 
de vantangens quando da verificação de um dissídio 
colativo, seja na assistência ao Poder Público na 
elaboração de normas de interessé colativo, seja, 
ainda, com sua participação da imensa gama de ór
gãos colegiados existentes na administração do 
País e dos Estados. 

É incorreto pretender que. apenas uma parcela 
da categoria contribua para a manutenção e o forta
lecimento de qualquer entidade, quando os demais, 
hoje ainda parcela notoriamente superior, também 
se beneficiam das vantagens obtidas pelo .sindicato, 
sejam normativas, salariais, ·melhorias de condições 
de trabalho, assistenciais ou de l~er. 

A Contribuição, se devida somente pelos asso
ciados, situação justificável apenas em regime de 
pluralidade sindical, estranho à nossa tradição de 
sindicalismo, toma-se instrumento dà segregação e 
de promoção de desigualdades, atentando contra a 
Constituição, ao fixar, por exemplo, dentro de uma 
mesma empresa, diferenças salariais, de condições 
de trabalho ou de valorização profissional. 

Aos associados que, além da mensalidade, pa
gam a Contribuição-sindical, a lei reserva direitos e 
vantagens inacessíveis aos demais membros da ca-

tegoria, tais como a possibilidade de eleição para a 
diretoria, nomeação para órgãos colegiados, entre 
outros de natureza estatUtária de cada entidade. 

Assim como em sua origem, a Contribuição 
Sindical é ainda hoje o principal sustenlàculo mate
rial e instrumento económico indispensável para a 
afirmação e organização da estrutura sindical brasi
leira, fundamental para a interlocução entre os pode
res constituídos e os trabalhadores, para o fortaleci
mento do desenvolvimento nacional e da democracia 

A extinção da Contribuição, ao contrdlio de for
talecer a independência da classe trabalhadora fren
te ao Estado, fragiliza ou mesmo extingue milhares 
de entidades sindicais imediatamente, deixando os 
trabalhadores impotentes nas relações com qual
quer forma de instituição pública e com o capital e, 
ainda, indefesos à ação de grupos estranhos aos 
seus objetivos primordiais. 

Até bem pouco tempo sob um regime de exce
ção, ainda é baixo o nível de consciência e participa
ção dos trabalhadores, bem como a compreensão 
empresarial da atividade sindical, particularmente 
fora dos grandes centros, o que impõe a necessida
de da Contribuição Sindical prevista em lei, que via
biliza a sua existência e o recolhimento. 

Em vigor há mais de 50 anos, a Contribuição 
Sindical assegura aos sindicatos recursos não <!PB
nas para a atividade no campo salarial, mas para a 
formação profissional e assistencial, atividades que • 
podem levar uma entidade a se desenvolver, a aglu
tinar os trabalhadores e a tomar-se forte e repre
senlaliva 

Segundo o eminente Segadas Vianna, no regi
me sindical vigente, o sindicato tem uma série de 
objetivos que intere5sam ao Estado, muitos deles 
encargos do Estado, corno o desenvolvimento moral 
e social da profissão e preenchimento de fins cultu
rais, a colaboração no estudo dos problemas que se 
relacionam com a atividade profissional e económica e 
a manliienção de assistência aos seus associados. 

Neste sentido, é fundamental destacar o papel 
desenvolvido pelos sindicatos, federações e confe
derações de trabalhadores na formação profissional, 
através da promoção dos mais variados cursos se
minários, congressos, com objetivo de qualificar a 
mão-de-obra do setor, resutando em mais produtivi
dade, melhores salários para a categoria e desen
volvimento para o País. 

Além disso, como contrapartida à crõnica difi
culdade ofici:;!l de prestar assistência à saúde dos 
brasileiros, a partir da Contribuição Sindical,· a estru
tura sindicai te'm sido importante aliada dos poderes 
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constituídos, dando atendimento médico, dentário e 
psicológico, em muitos casos, a milhões de trabalha
dores em suas sedes, ou através . .de convênios ex
temos. 

Apenas para exemplificar, ·enquanto faltam 
hospitais e médicos até mesmo em importantes cen
tros urbanos, os sindicatos, especialmente os rurais, 
estão presentes na quase totalidade dos municípios 
brasileiros, levando assistência médica e orientaçõ
es gerais de saúde até locais onde nem o Estado e 
menos ainda a iniciativa privada instalariam seus 
serviços. . 

Ainda, através dos recursos arrecadados com 
a Contribuição Sindical, as entidades sindicais ofere
cem proteção jurídica, viabilizam na maioria das ve
zes a única forma de lazer para os trabalhadores, 
seja em colõnias de férias oú em suas sedes, e ain
da contribuem para a sociabilização dos cidadãos. 

É importante ainda destacar o papel de amparo 
aos trabalhadores aposentados que, embora não 
paguem a Contribuição Sindical, muitas vezes têm 
nos Sindicatos a sua única forma de assistência em 
todos os campos. da saúde. 

Assim, considerardo que a Contribuição Sindical:, 
- está prevista em lei hã mais de 50 anos, in

clusive com amparo da Constituição de 1988; · 
- não atenta contra a autonomia e a liberdade 

sindical, particularmente depois que a Lei oQ 6.386 
de 9-12-86 retirou a obrigatoriedade de aprovação 
do cirçamerrto sindical pelo Ministério <;lo TiSbalho; 

- antes de ser impcsto, é contfapartida social
mente justa dos benefícios variados que as entida
des sindicais prestam, não apenas aos sindicaliza
dos, mas a todos os integrantes da categoria; 

-· é instrumento material de fortalecimento da 
estrutura sindical, indispensável para a elevação do 
nível de consciência e participação independente 
dos trabalhadores; 

- propicia condições às entidades sindicais 
para elaborar com a formação profiSsional dos traba
lhadores, que resulta aumento da qualidade e da 
produtividade da mã<X!e-obra nacional; 

E considerando; ainda que: 
- a sua extinção imediata levará milhares de 

entidades ao puro e simples fechamento, privando 
milhões de trabalhadores dos direitos à organização 
sindical e democrática, bem como- especialmente 
àqueles do interior do País - do único acesso a as
sistência médica, dentária e jurídica a seu alcance; 

- o fim da Contribuição Sindical na forma atual, 
sugerindo a existência do sindicato que atue apenas 
na defesa dos associados, é incompatível com o re-

gime de unicidade sindical, forma de organização 
sindical adequada ao aluai estágio de consciência e 
participação dos trabalhadores brasileiros, capaz de 
contribuir de forma mais eficaz para o avanço do de
senvolvimento democrático do País; 

- o projeto original, de autoria do Deputado 
Paulo Renato Paim ·(PT - RS), pretendendo aumen
tar o percentual destinado aos sind:catos, alocando 
a eles a verba hoje destinada à Conta Especial de 
Emprego e Salário, administrada pelo Ministério do 
Trabalho, foi totalmente alterado e desvirtuado de 
seus objetivos iniciais, findando por propor exala
mente o contrário, ou seja, a extinção pura e simples 
da Contribuição Sindical; 

- em ampla consulta às entidades sindicais 
brasileiras, incluindo sindiéatos, federações, confe-, 
derações e centrais sindicais- material que, per ex
tensão, não anexamos a este voto, mas que se en
contra à disposição -, obtivemos exclusivamente 
protestos contra a extinção da Contribuição Sindical, 
conforme proposta pela eminente Relatora. Doze 
das quatorze confederações, a Confederação dos 
Aposentados e Pensionistas, três das cinco centrais 
e sindicatos e todas as categorias e regiões do País 
já nos formalizaram suã posição. 

- as mais eminentes autoridades do moderno 
Direito do Trabalho têm posição contrária à extinção 
da Contribuição Sindical. 

Somos pela rejeição do Projeto de Lei da Câ
mara oQ 151/92 (Projeto de Lei n" 1.002-NSS, na Câ
mara dos Deputados), que dispõe sobre a extinção 
da contribuição sindical, ficando em consequência 
prejudicadas as emendas apresentadas a ele, oon
forrile o arl 301 do Regimento Interno. 

Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Beni Veras, Presidente - Emilia Fernandes, Rela
tora do Vencido- AntOnio Carlos Valadares -Bel
lo Parga (contra) -" Marluce Pinto - Marina Silva 
(contra) - Darcy Ribeiro - Lucfdio Portella - Os
mar Dias (contra) - Lúcio Alcântara (oontra) -
João França -José Eduardo Outra (oontra) - Car
los Wilson - Nabor Júnior (contra) - Casildo Mal
danar. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, 
DA SENADORA MARINA SILVA, NA COMISSÃO 

DE ASSUNTOS SOCIAIS, 

I - Relatório 

Trata-se de projeto de lei da Câmara dos De
putados, de autoria do nobre Deputado Paulo Palm 
(PL oQ 1.002-A, de 1988, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a extinção da chamada contribuição 
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sindical, prevista nos artigos 578 a 591 da CLT. À 
proposição original foram apensados os projetas de 
n"s. 3.669, de 1989, do insigne Deputado Augus1o 
Carvalho, 4.523, de 1989, do ilustre Deputado Fran
ciscoAmaral, e 4.789, de 1990, do Poder Executivo. 

A proposição obteve parecer da Comissão de 
Constituição e Jusnça e de Redação da Câmara dos 
Deputados pela constitucionalidade; juridicidade e 
técnica legislativa, na forma "de substitutivo ofereci
do. Quanto ao mérito, prevaleceu na Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público, em reu
nião ocorrida em 5-12-90, o Projeto de Lei r? 
4.789/90, do Executivo, com emenda, prejudicados 
os demais. Em 18-2-91 a proposição é considerada 
pronta para a Ordem do Dia. 

Entrementes, o Deputado Augusto Carvalho re
quereu, em 27 de fevereiro de 1991 , o desarquiva
mento das proposições por ele apresentadas na le
gislatura anterior que não lograram aprovação. Den
tre estas estava o PL ri" 3.669, de 1989, fadado à 
declaração de prejudicialidade, como anteriormente 
assinalado. Em 5 de março de 1991, o pleito é defe
rido por despacho da Previdência da Câmara dos 
Deputados. Em relação ao PL r? 3.669, de 1989, fo
ram, então ouvidas, uma vez mais, a Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público e, ainda, 
a Comissão de Einanças e Tributação. Aquele pri~· 
meiro colegiado, atravês de parecer de lavra do De
putado Paulo Rocha, opinou favoravelmente à apro
vação, sem alterações, deste últimq projeto. Já a 
Comissão de Finanças e Tributação 'da Câmara Bai
xa, na esteira do relatório do preclaro Deputado Luís 
Roberto Ponte, concluiu pela aprovação do projeto, 
na fo•ma de substitutivo apresentado. 

Ante a nova tramitação dada ao PL r? 
3.369/89, com aprovação pelas comissões técnicas, 
houve nova apensação do mesmo, em 8-12-92, ao 
PL n" 1.002'A. de 1988, por despacho do Presidente 
da Câmara dos Deputados. Requerida urgência para 
apreciação em Plenário, em 22 de dezembro de 
1992 a proposição é finalmente discutida e aprova
da, na forma -do substitutivo da Comissão de Finan
ças e TributaÇão ao PL n" 3.669/89, tendo sido rejei
tadas as emendas de plenário. 

Neste estado, vem a matéria à revisão do Se-
. nado, convertida no Projeto de Lei da Câmara r? 

151, de 1992. Em síntese, é proposta a extinção 
graduai da contribuição sindical, com redução pro
gressiva ano a ano, dos montantes recolhidos e mo
dificação do rateio estabelecido no arL 589 da CL T. 
Seria expungida a cota-parte do Ministério do Traba
lho, inscrita no inciso IV desse artigo, com redistri-

buição na seguinte forma: setenta por cento do total 
arrecadado para os sindicatos; dezoito por cento 
para as federações; sete por cento para as confede
rações; e cinco por cento entre entidades criadas 
pelos trabalhadores com o fito de realizar o registro 
das entidades sindicais, nos termos do inciso I do 
arL 8º-, da Constituição. 

Nesta Casa, a proposição tramita desde 28 de 
dezembro de 1992. Houve, inclusive, necessidade 
de reconstituição dos autos, em virtude do extravio 
do processo original. Foi incluída na Ordem do Dia, 
sem parecer de comissão, em virtude de aprovação 
do Requerimento r? 1.282, de 1994, do ínclito Sena
dor Eduardo Suplicy, com base no art 172, I, do Re
gimento Interno. O nobre Líder do PT foi então de
signado Relator de Plenário da matéria, em substi
tuição à Comissão de Assuntos Sociais. Propôs, na
quela oportunidade, duas emendas que se comple
mentam: uma, de natureza modificativa, aumentan
do o percentual da alínea a, do inciso 11, do art. 22 do 
projeto de 70 (setenta) para 75 (setenta e cinco) por 
cento (Emenda n"- 01); em conseqüência; uma se
gunda emenda, de ordem supressiva, foi sugerida, 
propondo a supressão da alínea d, do mesmo inciso 
11 do art 2"- da proposição (Emenda r? 02). 

Com isso, ficaria estabelecido que, durante· a 
fase de transição disposta no art 22 aos sindicatos 
seria destinado o percentual de 75% (setenta e cirf
co por cento) do montante arrecadado. Deixaria de 
ser atribuído qualquer· recurso às entidades even
tualmente criadas pelos trabalhadores como órgão 
·competente para o registro. Em Plenário foi ainda 
apresentada a Emenda r? 3, de autoria do então Se
nador Ronan Tito que, com outra redação, restaura
ria a paroela destinada a entes criados pelos traba
lhadores e empregadores para realizar o registro de 
entidades sindicais. Por não ter sido apresentado 
parecer sobre . esta emenda, quer· pela ·comissão 
competente, quer em substituição, a matéria foi reti
rada da Ordem do Dia, nos termos do arL 175, letra 
e, do Regimento Interno. 

Neste passo, a proposição retorna à Comissão 
de As~untos Sociais, em virtude de despacho da 
Subsecretaria de Coordenação Legislativa, com ful
cro no art· 118, §~.do EstatutO Regimental do Se
nado, haja vista o encerramento da legislatura ante
rior sem deliberação sobre a matéria. Neste colegia
do, já no período legislativo inaugurado em 1 o de fe
vereiro do corrente ano, foi apresentada emenda de 
autoria do eminente Senador Geraldo Melo; que, di
versamente, retorna a cota-parte do inciso IV do arL 
589 da legislação consolidada ao Ministério do Tra-
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balho, preconizando sua livre administràçao · por 
aquele órgão governamental. 

É o relatório. 

11- Voto 

Parece-nos desnecessária maior digressão so
bre as origens da contribuiçao sindical, cuja extinção 
se pretende. Sua extirpação do ordenaménto jurídi
co já atingiu um grau de razoável consenso nó\ opi
nião pública brasileira. Somente advogam sua ma
nutenção selares que não entendem ser da essên
cia do próprio regime democrático a nítida separa
ção entre o Estado e as entidades representativas 
de segmentos da sociedade civil, entre elas as de 
natureza sindical. 

· À época da instituição do imposto sindical, en
cetava-se uma manobra de mão dupla, típica dos re
gimes autoritários. De um lado, entendendo as enti- . 
dades sindicais - patronais e de trabalhadores -
como parte do estamento estatal, as forças políticas 
dominantes buscavam incutir a idéia de integração e 
superação de conflitos políticos e antagonismos so-
ciais no corpo único do Estado. · · 

Esta concepção é incompatível com o ideário 
democrático, naturalmente conflitivo, ou com qual
quer matriz político-ideológica que valorize a ação 
jurígena autónoma dos grupos sociais, a reforçar o 
papel dos cidadãos. como sujeitos criadores do Direi
to. A autonomia normativa é, pois, essencialmente 
redutora da intervenção heterônoma (da ação nor
mativa emanada do próprio Estado), destinada a dis
ciplinar as relações sociais. 

Por outro lado, absorvendo e cooptando para o 
aparelho de Estado os que se propunham a repre
sentar selares sociais, através de expedientes como 
delegação de parcela da atribuição de tributar ou no
meação -para postos na institucional idade, os donos 
do poder encapsulavam o controle das bases tidas 
formalmente .por representadas. Os mandatários sin
dicais valiam-se do acesso ao poder político central 
para proporcionar. a distribuição dirigida de benesses 
aos apaniguados, à clientela fiel e conformista, num 
cenário de proibiçáo de organização das repre
sentações do capital e do trabalho, fora do enqua
dramento e da únicidade imposta pelo autoritarismo 
reinante. 

Maurício Godinho Delgado, eminente megistra
do e professor de Direito do Trabalho da UFMG, em 
brilhante análise sobre·o fenômeno da integração e 
cooptação dos dirigentes sindicais no aparelho de 
Estado, ao estudar o financiamento obreiro imperati
vo. que é a questão em tela. e a representação clas
sista corpora,tiva no Poder Judiciário, viu nestes insc 

titutos elementos de solapamento da construçao de 
uma cultura obreira de consciência coletiva e da ca
pacidade de autotutela, associada a um senso de 
responsabilidade pelas ações individuais e coletivas 
tomadas. E acrescentou: não há democracia sem 
que o segmento mais numeroso da população geste 
uma sólida e experimentada noção de autotutela e, 
concomitantemente, uma experimentada e sólida 
noção de responsabilidade própria. No primeiro 
caso, para se defender dos tiranos antipopulares; no 
segundo caso, para não se sentir atiaído pelas pro
postas tirânicas populistas (Democracia e Justiça -
Sistema Judicial e Construção Democrática no Bra
sil. São Paulo, Ltr, p. 84). 

O destacado jurista mineiro afirma, sem tergi
versar. ser a contribuição sindicai instrumento típico 
da experiência autocrática que suprime ou reduz o 
controle dos próprios trabalhadores sobre suas lide
ranças e organizações coletivas, pois permite ao 
Sindicato manter-se independente da vontade e das 
decisões efetivas de seus associados (idem, p. 95). 
Peço licença para citar integralmente sua aiOorda' 
gem desta questão, por ser uma das mais lúcidas 
páginas da sociologia jurídica já elaboradas neste 
País. - · · 

"Sem esse mecanismo de reporte e 
controle permanente pelo representado, é 
inviável construir-se a experiência sólida e 
eficaz - logo, experiência democrática per
manente. No caso enfocado, os dois meca
nismos autoritários (financiamento sindical 
imperativo e representação corporativa no 
aparelho de E5tado) transferem para fora da 
classe trabalhadora a sorte de suas organi
zações e representações instituéiànais, im
pedindo a efetiva dominância dos trabalha
dores sobre suas ações coletivas" ( op. cit., 
p. 86, destaques do autor). 

Na mesma linha, entendo que a manutenção 
da contribuição sindical impede que o padrão demo
crático e moderno de gestão social seja praticado no 
próprio seio da sociedade, como forma embrionária 
de uma sociedade radicalmente democrática e auto
gestionária. Por isso, creio impor-se a extinção ime- -

· âiata da indigitada contribuição sindical. · 
Vejo que, até _agora, vinha preva~endo uma 

visão tímida de ablação deste instituto, espelhada na 
redução graduai da parcela compulsória em foco. 
Ora. desde a edição da Medida Provisória rf! 215, de 
1990, é presente um forte_ ânimo de imediato expur
go desta insentada contribuição. Isso -para nos re
portarmos apenas ·a uni quadro institucional delinea-
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do após a promulgação da Constituição de 88. Se 
recuarmos mais, observaremos que a Lei nº 4.589, 
de 11 de dezembro de 1964, em:;eu art 16, jã 
anunciava a futura extinção do à época imposto sin
dical. Parece-me, portanto, que jã transcorreu tempo 
bastante para que os interessados pudessem se 
preparar para uma realidade de sindicatos inde
pendentes da tutela estatal. 

Este posicionamento, tendo em vista o estado 
da matéria, a apontar, para um lento e gradual desa
parecimento da contribuição sindical, leva-me a pro
por uma reconsideração ampla do tratamento dado 
ao projeto em apreço. Considerando, ademais, que 
as emendas apresentadas, sobre as quais caberia, 
na forma regimental, relatar, são contraditórias entre 
si, valho-me do disposto no art 133, § 6", do Regi
mento lntarno para oferecer um substitutivo, que 
acata parcialmente a emenda apresentada em co
missão pe[o nobre Senador Geraldo Melo e rejeita a 
Emenda nº3, de plenário, do ex-Senador Ronan Tito, 
restando prejudicadas as Emendas nº 1 e 2, do en
tão relator ad hoc, Senador Eduardo Suplicy. 

Com efeito, as emendas nºs ·1 , 2 e 3 têm em 
comum o fato de objetarem a destinação de qual
quer cota ao Ministério do Trabalho·, atualmente pre
vista no inciso IV do art 589 da CLT, na fase de 
transição. As emendas nºs 1 e 2 cortam a destina
ção prevista no art. 2º, inciso 11, alínea d, da proposi
ção, transferindo os recursos ali anotados para os 
sindicatos. O referido dispositivo faz,alilsão a even
tuais entidades criadas pelos trabalhadores para 
realizar o registro dos entes sindicais. Jã a emenda 
nº- 3 procura fazer retomar a destinação da dispositi
vo acima mencionado, referindo-se também a enti
dade criada pelo setor patronal para o mesmo fim. 

Acredito ser inadequada a supressão da destina
ção, em um periado transitório, da cota-parte do Ministé
rio do Trabalho, pelos motivos adiante expostos, quan
do do exame da única emenda de comissão apresen
tada Além disso, parece-me mais grave dar qualquer 
uma das destinações alternativas defendidas. O regis
tro de entidade.sindical, a meu ver, deve ser feito em 
cartório, por déver ser este tipo de organização entida
de civil, tipicamente de direito privado, constituída nos 
moldes da Lei nº 6.015173. Desta maneira, nã:> faz 
sentido o disposto no art 2", inciso 11, alínea d, do PLC 
nº 151 192. Par outro turno, transferir tais verbas para 
os sindicatos é orientação anli-pedagógica, incompati
vel com a construção do novo sindicalismo, que se 
quer aufônomo e, enquanto tal, impedido de exercer 
qualquer atividade delegada pela Poder Público, parti
cularmente no que concerne ao poder de tributar. 

Inclino-me, portanto, pela fixação de uma desti
nação temporária da parcela prevista no inciso IV do 
art 589 da CL T, no âmbito das ações governamen
tais do Ministério do Trabalho, na forma e pelas ra
zões adiante mencionadas, ao cotejo da emenda do 
nobre Senador Geraldo Melo, que passo a fazer. 

Ao projeto em· apreço foi oferecida, em comis
são, nos termos do art. 122, I, do Regimento, emen
da aditiva, de autoria do nobre Senador Geraldo 
Melo, que tem por escopo regular, em fase de transi
ção, a destinação da chamada cota-parte do Minis
tério do Trabalho da importãncia total arrecadada 
corno contribuição sindical. Reza o inciso IV do refe
rido artigo 589 da legislação consolidadà - que, por 
lapso, na emenda sob exame é anotado como inciso 
III ....: que o percentual de 20% (vinte por cento) do 
montante . amealhado serã creditado à chamada 
Conta Especial Emprego e Salãrio. · 

É certo que, após a promulgação da Constitui
ção de 88, restou uma situação inusitada: a contri
buição sindical continuou a ser recolhida, por ter pre
valecido o entendimento de inocorrência, na espé
cie, da chamada revogação tãcita por incompatibili
dade com norma hierarquicamente superior. Com 
efeito, a expressão independentemente da contribui
ção prevista em lei, inscrita na parte final do inciso 
IV do art Bº da Lei Maior, favoreceu a tese de recep
ção da norma anterior, não obstante opiniões abali
zadas em sentido contrário. . • 

O problema não é de menor importância. A 
contribuição sindical surge corno parte da estrutura 
corporativa montada no Estado Novo, na qual as en
tidades sindicais aluavam como extensão do próprio 
Poder Público, explicando-se, desta forma, sua im
posição erga omnes. Ora', na medida em que o Tex
to Constitucional vigente impede a interferência e a 
intervenção do Poder Público na organização sindi
cal (art 8º, I, CF), a motivação para a cobrança do vul
garmente chamado imposta sindical deixa de existir. 

A realidade êlos fatos, entretanto, impõe-se à 
lei. O recolhimento persiste, inclusive, na parte relati
va à Conta Especial Emprego e Salãria, sendo certo 
que a função a que se destinava tal conta foi substi
tuída pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, 
criado pela Lei nº- 7.998, de 11 de janeiro de 1990. 

A melhor doutrina tributãria, no campo da cha
mada parafiscalidade, entende que as contribuições 
devem ser vinculàdas a uma destinação específica, 
normal mente de natureza social ou econômica, em 
que a atuação do Estado, via de regra, é supletiva e 
exercida por entidade autônoma, cuja personalidade 
não se confunde com a do próprio Estado. 
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Historicamente, a contribuição sindical, a partir 
do momento em que assim é reconhecida, na parte 
relativa à Conta Especial Emprego e Salário, desti
nou-se ao amparo do trabalhador desempregado. 
Esta vinculação. aliás, foi elemento determinante 
para que a legislação fosse alterada, de modo a que 
se tornasse distinta dos impostos, com mudança de 
seu nomen juris, conforme dispôs o Decreto-Lei n" 
27, de 14 de novembro de 1966. 

A Lei f12 4.923, de 28 de dezembro de 1965, é 
que estabeleceu, inicialmente, a vinculação do tribu
to a um fundo de assistência ao desempregado. 
Esta orientação foi manticia pela Lei n" 6., 181, de 11 
de dezembro de 1974, norma posterior relativa à 
matéria. 

O Plano Cruzado (Decreto-Lei n" 2.283/86) 
reafirmou uma vez mais a necessidade de constitui-· 
ção de um fundo governamental para proteção ao 
desemprego (art. 29). Isso, inclusive, serviu de am
paro legal a que o Superior Tribunal de Justiça, em 
mandado de segurança impetrado após a promulga
ção da Constituição de 88, decidisse que os recur
sos da Conta Especial Emprego e Salário, composta 
do percentual de 20% do valor descontado do traba
lhador permanecem sob controle do Mtb, que lhes 
dará o emprego determinado pela lei, no caso o De
creto-Lei !122.283/86 (MS n"228-DF, DJU, 14-5-90). 

Assim, o Tesouro Nacional deve, realmente, 
destinar ao FA Ta contribuição sindical, na parte pre
vista no inciso IV do art. 589 da CLT, pela prôpria 
etiologia do instituto e pela autonomfa relativa deste 
fundo_ em relação ao Poder Público, embora não do
-tado de personalidade jurídica própria Entretanto, a 
ausência de diploma legal a dispor, de forma literal, 
sobre a utilização dos recursos em questão faz com 
que o Executivo venha sendo obrigado a: 1") Val(ilr
se da cláusula genéricá do inciso V do art. 1 O da Lei 
f12 7.998, de 11 de janeiro de 1990; 2") precisar nas 
peças orçamentárias (formalmente inl;lrumentos le-
gais) esta destinação. · · 

Destarte, não nos parece correto que estes va
lores devam ser conduzidos para fins que, a rigor, 
devem ser supridos por rubricas próprias, arroladas 
no orçamento fiscal da União. Por outro lado, julga
mos oportuna a menção explícita da destinação da 
cota-parte do inciso IV do art. 589 da CL T ao FA T, 
para que sejam evitados contenciosos administrati
vos desnecessários quanto à utiliza~,destes crédi-
tos pelo Executivo. ;,, • 

Ademais, alerta-nos o Secretário de Emprego e 
Salários do Ministério do Trabalho, Daniel Oliveira, 
para a grave constatação de que o FAT deverá en-

cerrar o ano de 1995 com um déficit de R$ 800 mi
lhões a RS 1 bilhão, em função do aumento da or
dem de 40% a 50% nos saques do seguro-<lesem
prego, combinado com a queda da arrecadação do 
PJS/Pasep prevista para este ano da ordem de 
R$600 milhões a R$700 milhões (Correio Brazilien
se, 21-8-95, p. 7). · 

Esta realidade adversa não impede que o Con
. se lho Deliberativo d() Fundo de Amparo ao T raba
lhador - Codefat disponha sobre a destinação de 
parcela de recursos arrecadados com base no art. 
589, IV, da CLT para programas de soerguimento da 
estrutura do Mtb, até porque este é o órgão governa
mental responsável pela implementação da política 
de combate ao desemprego. 

Todavia, o suprimento de atividades-meio não 
pode comprometer a necessária vinculação desta 
verba à ação governamental finalfstica de amparo 
ao trabalhador desempregado. Por isso, recorrendo 
à fórmula já prevista nos artigos 6" da Lei nO 4.923, 
de 28-12-65 e 4" da Lei nO 6.181, de 11-12-74, pro
ponho uma alternativa híbrida que contempla os ele
vados propósitos do Autor da emenda sob exame, 
sem ferir a autoridade do Codefat e sem prejudicar a 
precipua destinação dos recursos em comento. · 

Além disso, é mister ressaltar que a consecu
ção de programas relacionados à iniciativa Comuni
dade Solidária de combate à miséria, que tem no de
semprego sua manifestação mais eloqOente, confor
me registra Herbert de Souza, o Betinho, para ser 
bem sucedida, dependerá do acesso, pela própria 
Presidência da República, a recuisos do FAT. 

·Assim, somos pela aprovação. do PLC nº 
. 151/92, nos termos do substitutivo ora proposto com 

acatamento parcial da emenda n" 4 do Senador Ge
raldo Melo, prejudicadas as emendas de números 1 
e 2 do Senador Eduardo Suplicy e 3 do Senador Ro
nan Tito. Ressatte-se, por necessária, que estas 
emendas substitutivas, levando em consideração as 
ponderações de sindicatos, federações e confedera
ções, consignadas em audiência pública, prevê 
maior prazo para extinção da contribuição sindical, 
para que as entidades possam adaptar-se a nova 
realidade que se impõe. 

P-ROJETO DE LEI DA CÂMARA N2151, DE 1992 
(SUBSTITUTIVO) 

DispOe sobre a extinção da contri
buição sindical a que se referem os arts. 
578 a 591 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n"-
5.472, de 12· de maio de 1943, e dá outras 
providências. 



Maryo de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00749 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica extinta a partir de 12 de janeiro de 

1999 a contribuição sindical de q1,1e tratam os arts. 
578 a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 º de maio 
de 1943. 

Art 2º A parcela dos recursos arrecadados de 
que trata o inciso IV do art. 589 da referida Consoli
dação, inclusive os decorrentes de exercícios ante
riores, com os rendimentos de sua aplicação, até o 
dia 31 de dezembro de 1995, consmuem receita do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, instituído 
pela Lei nº 7:998, de 11 de janeiro de 1990. 

§ 1 ºO Conselho Deliberativo do Fundo de Am
paro ao Trabalhador- CODEFAT poderá destinar, a 
partir de 1º de janeiro de 1996, até 1/3 (um terço) 
dos recursos de que trata este artigo ao custeio das 
despesas com programas a cargo do Ministério do 
Trabalho, com ênfase nos de proteção ao 1rabalha
dor e de relações de trabalho. 

§ 2" Caberá ao Ministério do Trabalho estabe
lecer os critérios para a alocação, execução, super
visão e controle da cota-parte que lhe seja atribui
da pelo Codefat, nos termos do parágrafo anterior. 

Arl 3" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Arl ~ Revogam-se as disposições em contrário. · 
Sala da Comissão, 14 de março de 1996.- Se

nadora Marina Silva, Relatara - Senador Beni Ve-
ras Presidente. · 

' O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O ex-
pediente lido vai à publicação. 

O Projeto de Resolução nº 35, de 1996, cujo 
parecer foi lido anteriormente, ficará sobre a mesa 
durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 235; 11, f, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4S da Resolução nº 37, de 
1995, do Senado Federal. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

. É .lido o seguinte: 

OF[CIO ~ 16196/GLPSDB 
' '-.. 

Brasília, 28 de março de 1996 

Senhor Presidente, 
Valho-me do presente para indicar os nobres 

Senadores Beni V eras e Coutinho Jorge, como titu
lares, e José Roberto Arruda e Lúdio Coelho, na 
qualidade de suplentes, para comporem a Comissão 

.'Temporária destinada a acompanhar as propostas, 
.·teses e os procedimentos necessários à participação 
dei Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Urbanos - Habitat 2, que será reali
zada em Istambul,· no período de 3 à 14 de junho de 
1996, constituída mediante a aprovação do Requeri
mento nº 263, de 1996. 

Na oportunidade renovo protestos de elevada 
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio 
Machado, líder dó PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A 
Presidência designa os Senadores indicados pela U
derança do PSDB como membros da Comissão 
Temporária criada por intermédio do Requerimento 
nº 263, de 1996, nos termos do expediente que aca
ba de ser lido. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 307, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Ex

celência seja apreciado pela Comissão de Assuntos 
Econõmicos o Projeto de Lei do Senado nº 135, de 
1995, de autoria do Senador Emandes Arrioiim, que 
dispõe sobre a exploração a corte raso da floresta e 
demais formas de vegetação arbórea da Bacia Ama
zônia em áreas selecionadas pelo zoneamento ei:o
lógico-econõmico para uso alternativo do solo. 

O presente requerimento justifica-se com base 
no fato do Projeto em epígrafe tratar da exploração 
económica para uso alternativo do solo, o que trará 

. sensível melhoria às condições atuais dos pequenos 
produtores da Bacia Amazõnica 

Sala das Sessões, 29 de março de 1996. -Se-
nador Emandes Amorim. ··· 

O SR. PRESIDENT~ (Jefferson Péres} - O re
querimento lido será oportunamente incluído em Or
dem do Dia,, nos termos do disposto no art. 255, 11, 
c, ~em 12, do Regimento Interno. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 

da Silva S. Ex~ dispõe de 20 minutos. · 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ.Pro

nuncia o seguinte discurso:· Sem revisão ·da orado
ra.) - Sr. Présidente, Srs. Sénadorés, segunda-feira 
passada, visitei o Sebrae no Rio dé Janeiro e tomei 
conhecimentO detalhado í:!os seus programas de 
apoio às micro e pequenas empresas. Confesso que 
fique! impressionada com os avanços já consegui
dos, mas principalmente com as potencial)9ades de 
desenvolvimento desse importante setor econômico. 

O Sebrae conta com um corpo técnico de alto 
nível à frente de projetas como o Balcão, Prosseguir, 



00750 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1!196 

Proder, Téleatendimento e outros, que têm abétlo 
frentes na informação, instalação e acompanhamen
to de milhares de pequenos negócios. Somente no 
ano passado, o Sebrae do Rio de Janeiro recebeu 
mais de 2 milhões de consultas. 

De acordo com o art. 179 da Constiruição, o Se
brae, junto com as prefetturas do interior, já conseguiu 
adotar, em 41 municípios do Rio de Janeiro, o tratamen
to diferenciado para as micro e pequenas empresas. 

Para quem defende um Brasil forte e próspero, 
é inaceitável o descaso em ·que vive esse setor. 
Quem quiser abrir um pequeno negócio em nosso 
País tem que se preparar para uma verdadeira corri
da de obstáculos. São exigidos mais de 42 docu
mentos, inclusive atestado de bons antecedentes. 
Quem continua terá de esperar mais de um mês, 
apenas para conseguir o registro na Junta Comer
cial. Depois de registrada e com o alvará de funcio
namento nas mãos (outra corrida de obstáculos), 
quem ainda não desistiu terá que enfrentar a dura 
realidade de não contar com linhas especiais de cré
dito e nenhum apoio dos governos. Enquanto i5so, IJ 
pequeno empreendedor abre o seu negócio nos Es
tados Unidos em apenas duas horas - tive a oportu
nidade de constatar - e, na Venezuela, ele precisa 
somente de um dia. Na Alemanha, Itália, Estados 
Unidos e outros países, todo pequeno empreende
dor pode contar com o seguro de crédito. 

O pequeno empreendedor se defronta, princi
palmente, com cinco problemas: a falta de informac · 
ção para abrir o negócio, as exigências burocráticas, 
a elevada carga tributária, as dificuldades imensas 
de crédito e a falta de compras governamentais para 
fortalecer o setor, como ocorre nos países desenvol
vidos. Aqui, toda a legislação está voltada para a 
grande empresa Na prática, não existe lugar para o 
pequeno negócio no País. 

Quanto mais forte o país, maior o sistema de 
apoio às micro e pequenas empresas. É por esse 
princípio que nos guiamos, pois sabemos que esse 
setor é um grande empregador de mão-de-obra 
Além disso. é um dos principais meios de estimulo e 
manifestação do espírito empreendedor do povo. 
Sempre que se criam condições e estímulos, a ini
ciativa das pessoas de todos os níveis sociais des
ponta. A multiplicação do pequeno negócio é sinal 
de vitalidade de uma nação. 

Por isso quero ressaltar o interesse do Sebrae 
do Rio de Janeiro em desenvolver nas comunidades 
de baixa renda a consciência empreendedora e o 
apoio na abertura de pequenos negócios. Sei muito 
bem do potencial empreendedor dessas comunidades. 
Não fossem o preconceito e o abandono a que elas 
estão submetidas, existiriam muitas atividades econô
micas gerando em seu interior renda e empregos. 

Tive a·oportunidade de participa~. no Sebrae, 
de um grande debate a respeito da cultura das co-

munidades carentes das favelas e das baixadas no 
Rio de Janeiro, para que o Sebrae, com seu Balcão, 
possa implementar políticas destinadas àquelas em
presas que consideramos de fundo de quintal, pe
quenos investimentos. Possibilitaríamos a essas co
munidades taveladas, que já vêm empreendendo, 
historicamente, nas suas famosas biroscas, não só a 
garantia de emprego, como orientação para receber 
a sua mercadoria diretamente do produtor, não one
rando os consumidores daquelas centenárias biros-
cas comunitárias. -

O Sr. Bernardo Cabral - V. Exª me permite um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo o 
aparte a V. Ex•, Senador Bernardo Cabral. . 

O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Senadora, 
V. Exª tem razão quando diz que esse tratamento di
ferenciado para as pequenas e microempresas, tam
bém __ alcançando algumas médias empresas, não 
está sendo devidamente observado. O que se pede 
hoje para as pequenas e microempresas é menos 
burocracia e mais respeitabilidade. V. Exª e eu fize
mos parte daquela legião de Constituintes que, aten
dendo a um trabalho - é justiça fazer o regi_stro - do 
então eminente Deputado Afif Do'mingos, são res
ponsáveis pelo art 179 da Constituição. O que diz o 
art 179? 

"Art. 179. A União, os Estados, o Distri
to Federal e os Municípios dispensarão às 
microempresas e às empresas de pequeno 
porte, assim definidas em lei, tratamento ju
rídico diferenciado, visando a incentivá-las 
pela simplificação de suas obrigações admi
nistrativas, tributárias, previdenciárias e cre
ditícias, ou pela eliminação ou redução des
tas por meio de lei." 

É o que V. Exª está fazendo, aqui, em siJa de
fesa. V. Exª demonstra -que não é possível ajudar as 
microempresas, sem simplificar as obrigações admi
nistrativas, tributárias e previdenciárias que elas, ge
ralmente administradas por pessoas que têm dificul
dade em atender ao excesSo de burocracia, sentem 
na pele. Recentemente, estive presente ao evento 
que o Sebrae realizou aqui, para transformar em lei 
o· seu Estatuto das Pequenas e Microempresas, 
evento .esse ao qual V. Exª, também, compareceu, 
presidido, ali, pelo nosso ex-companheiro Afif Do
mingos e pelo Ministro Mauro Durante. O que se viu 
foi uma legião imensa no País, todos os Presidentes 
das Federações, do Sebrae, trazendo o seu apoio e 
solidariedade para que se transforme em lei. Nesse 
particular, até o Presidente do Congresso, Senador 
José Samey, assinou o .Projeto de Lei que já está 
tramttando, em regime de urgência, cújo Relator é o 
nosso companheiro Senador BeUo Parga, no sentido 
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de que essa manifestação de V_ Ex~ se torne con
creta. Quero não só aplaudir a manifestação de V. 
Exª que está na tribuna, mas, corn ela, também soli
darizar-me pela magnífica forma como o Sabrae 
vem tratando as pequenas e microempresas. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Nobre Sena
dor Bernardo Cabral, agradeço o aparte de V. Exª. 
Eu tenderia a argumentar na direção em que V. Ex• 
se colocou, mas dispenso porque V. Exª bem lem
brou da nossa participação no encontro ocorrido no 
Congresso Nacional, promovido pelo Sebrae. Acre
dito que seja unanimidade no Congresso Nacional 
apoiar o Estatuto da Pequena Empresa 

Portanto, merece destaque o papel positivo 
que o Sebrae vem desenvolvendo, para que o País 
possa reafirmar cada vez mais e se empenhar no 
compromisso de simplificar as exigências, aprovar 
politicas incentivadoras e defender o tratamento di
ferenciado para as pequenas e microempresas, con
forme determina dispositivo da nossa Constituição 
lido, há pouco, pelo Senador Bernardo Cabral. Vou 
trabalhar para que a Bancada Federal do Estado Rio 
de Janeiro alue unida na defesa desse selo~ e em .. 
colaboração com o inestimável trabalho do Sebrae. 

O mundo inteiro passa por uma necessidade 
premente de geração de emprego e renda Cresce 
cada vez mais a oferta global; constrange-se a de
manda em razão do desemprego. A pergunta que 
quero fazer é a seguinte: de que vale aumentar a ca' 
pacidade de produção .quando não se oferecem con
dições para expansão correspondente do consumo? 
Como viabilizar a geração de novos.-empregos para 
criar esse mercado consumidor? 

Por isso, é indispensável que se adote uma po
lítica capaz de neutralizar a tendência de eliminação 
dos postos de trabalho. E o caminho certo para isso 
está na consolidação dos pequenos negócios exis
tentes e na criação de novas microempresas. 

Hoje, sabemos que 98% dos estabelecimentos 
montados são de pequenas e microempresas; 60% 
da mão-de-obra está alocada nesse segmento da 
economia; 40%· do valor de produção são provenien
tes das pequenas e microempresq§õ. Se essa é uma 
saída contra Q desemprego, a recessão e a !alta de 
renda, contra a'p6breza. enfim, por que não cumpri
mos, de imediato, a nossa Constituição, em seu art. 
179 - que acaba de ler o Senador Bernardo Cabral -, 
e ~facilitamos a multiplicação de pequenos negócios 
em nosso País? 

Nesse sentido, tramita no Senado o novo Esta
tuto das Pequenas e Microempresas. O projeto pre
tende basicamente eliminar três obstáculos que limi
tam a atuação dess~ setor: o excesso de burocracia, 
o excesso de impostos e a escassez de crédito. 
Hoje, para se registrar. 

Uma empresa é necessário o preenchimento 
de diversos documentos. A burocracia é· realmente 
um entrave ao desenvolvimento do setor. Cada do
cumento deve ser emitido por órgãos diferentes. per
dendo-se dias e dias na tentstiva de emitir todos os 
papéis, já que normalmente pequenos empreendi
mentos não possuem condições de arcar com mais 
custos de despachante. O processo de registro e le
galização de uma pequena empresa, no Rio de Ja
neiro, por exemplo, leva em torno de 60 a 90 dias, 
com dezenas de documentos e exigências burocráti
cas a cumprir, em nível municipal, estadual e tede
ral, que chegam a somar mais de 2 mil reais, pela 
proposta simplificadora do novo estatuto, bastará o 
preenchimento de um único documento. 

Outra questão é que atualmente, fora os ban
cos oficiais, são pouqufssimas as instituições finan
ceiras que dispõem de 6 nhas de financiamento que 
incentivem os micro e pequenos empresários. Ven
der um carro ou usar o cheque especial para adquirir 
estoque, por exemplo, vem sendo uma das saídas 
aos microempresários, pois, segundo seus depoi
mentos, apelar para empréstimos bancários·é a últi
ma saída Não há como pagar juros de 8% :;~ 1 O% ao 
mês, pois não podem prever suas vendas, ao con
trário das grandes lojas e indústrias. Está situação 
perversa, acaba por limitar a expansão das micro e 
pequenas empresas que não podem competir no 
mercado. O novo estatuto prevê a utilização de me
canismos de política monetária, para incentivar o_ 
crédito para as micro e pequenas empresas, através 
das instituições bancárias públicas e privadas. 

Sabe-se que o Brasil é um dos países mais vo
razes em seus tributos. incidindo em cascata, invia
bilizando os pequenos empreendimentos. Um dos 
benefícios previstos no novo Estatuto diz respeito a 
um aumento do patamar de isenção do Imposto de 
Renda para a microempresa - atualmente fixado 
nas receitas brutas inferiores a 80 mil réàis - para 
isenção total a micras que tenham faturamento 
anual superior a 204 mil reais. Já à empresa de pe
queno porte, que atualmente não conta com qual
quer isenção, a proposta é de que ela pague o I m
posto de Renda apenas sobre a parte da receita bruta 
que exceder o limite de isençOO para microempresa 

O projeto propõe ainda uma modificação na re
dução do IPI até zero, para os produtos típicos das 
pequenas empresas, além de o Imposto de Importa
ção incidente sobre máquinas e equipamentos, ou 
bens destinados à pesquisa e desenvolvimento das 
micro e pequenas empresas seja reduzido ou elimi
nado. Pela proposta, a microempresa também não 
pagará mais o Cofirts e nem o PIS e a pequena em
presa só pagará essas contribuições na parte que 
exceder ~ limite de isenção de 204 mil reais. 
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Estamos -diante de uma oportunidade histórica 
A luta para criação de um novo estatuto para as mi
cro e pequenas empresas, mais condizentes com as 
necessidades do setor e com a realidade do País é 
antiga. Sem dúvida, o sucesso da nossa economia 
depende muito do fortalecimento dos pequenos em
preendimentos. No Congresso parece , haver um 
consenso sobre a importância' da aprovação do novo 
estatuto. Apoiar o esforço dos pequenos empreen
dedores. abrir-lhes as portas, viabilizar o trabalho a 
partir de uma política efetiva, é investir para termcs 
um País economicamente, forte e socialmente justo. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 
S. Exª dispõe de 20 minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo, 
hoje, essa qualificada tribuna para falar sobre as ruí
nas da cidade de Airão ou Velho Airão, às margens 
do Rio Negro, há 250Km de Manaus, povoamenlo 
fundado em 1658, sendo mais antiga, por exemplo, 
que Ouro Prelo, para citar uma referência conheci
da, como dá noticia a matéria jornalística que a este 
acompanha. 

Abandonada pelos seus moradores, na década 
de 50, em virtude de razões controversas (que vão 
desde querelas políticas até uma invasão de formi
gas), o remanescente arquitetônico de Airão configu
ra o exemplar característico do sécul9. XVII, sendo o 
mais antigo povoamento do Vale do Rio Negro. 

A preocupação com os destinos das nJÍnas palri
moniais é, portanto, procedente, pois sobram rrotivos 
para tal. Além disso, a mesma reportagem infonna so
bre as providências que já estão sendo tomadas para 
fundamentar o processo de tombamento em esfera fe
deral, ressaltando que a documentação de registro do 
sítio COfl'l)reende um extenso relafóriio em três volu
mes, com fotos, textos, mapas e plantas do local. 

Isolados pela própria floresta há duas décadas 
e meia, os exemplares arquitetõnicos e os vestígios 
arqueológicos encontram-se em situação extrema
mente precária e, para sua recuperação, exigem um 
investimento de monta 

Como iniciativa fundamental, o tombamento em 
nível federal constitui, sem sombra de dúvida, a provi
dência mais urgente e de efeitos mais duradouros qll8 
se poderiam encetar. Pela via do tombamenlo, os 
bens culturais são registrados, a atenção do poder pú
blico é acionada, os recursos são canalizados. 

Cumpre informar que o tombamento é o instru
mento que garante, do ponto de vista institucional, a 

promoção de iniciativas reqúericfas pela restauração 
e preservação de um bem cuftural. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Permite-me V. Exª · 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com muito 
prazer, Senador Epita::io Cafeteira 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador 
Bernardo Cabral, sou um dós freqüentadores ,das 
sessões das sextes-feiras. Na realidade, já cheguei 
a chamar isso aqui de terapia de grupo, ou seja, o 
Senado funciona O mais interessante é que são dis
cutidos temas importantes como esse que V. Ex• 
traz à tribuna nesta manhã. Hoje, ao dirigir-me para 
o Senado, li, se não me engano, no jornal local, críti
ca a respeito de que há paucos parlamentares em 
Brasma nas sextas-feiras. A meu ver, são poucos 
também os jornalistas nas sessões de sextas-feiras; 
eles não vêm aqui e depois dizem que nós não vie
mos. Como é fácil se bater na representação popu
lar, principalmente aqueles que têm o poder dos 
meios de comunicação. Seria interessante, portanto, 
que estivessem aqui, como as duas representantes 
do Jornal do Senado. Então, dá a idéia de que eles 
é que não· se interessam por assuntos que nos inte
ressam, como este da maior importância que é o· 
problema de Airão. Lembro-me de que aoompenhei 
as notícias sobre a Nova Airão. Parece-me que há 
uma Nova Airão, para onde foi a população expulsa 
da Velha Airão pelas formigas, segundo a notícia 
Não me parececque~essa razão seja procedente, 
porque, se a cidade fosse em cima de um formiguei
ro, o tombamenlo da cidade não seria histórico, se
ria· natural, seria físico, provocado por crateras que 
iriam se formar pela existência do próprio formiguei
ro. V. Ex• faz muito bem em defender o tombamen
to, por parte do Govemo ·Federal, de cidades como 
Airão. Afinal de contas, cidades como Airão e Alcân
tara, nó Maranhão, e !antes outras lembram-nos que 
temos raizes, temos História Por mais qu~ se tives
se feito no Maranhão para recuperar parte de sua 
História, quando fui à Europa, senti que tudo aquilo 
para o turista era tão pouco. Homenageia-se no Ma
ranhão um prédio de 200 anos, enquanto na Europa 
encontram-se prédiiis que datam de séculos. Então, 
aquilo que para nós é importante não o é para o tu
~rista. Ele vive a própria História. Nós, que temos 

· uma História bem mais recente, devíamos lutar para 
mantê-la. Estou com V. Exª. Louvo a sua lembrança 
e louvo o seu pronunciamento para que se ressusci
te a Velha Airão e se descubra o motivo pelo qual 
houve essa mudança, se foi um motivo político ou se 
foi pelas formigas. A História deve ficar registrada. A 
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recuperação da cidade é importante até para fomen
tar o turismo, para que turistas venham conhecer a 
Velha Airão, do século XVII. Congratulo-me com V. 
Exª e lamentO que a imprensa não esteja aqui para 
registrar o seu pronunciamento. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Epita
cio Cafeteira, o incentivo do Partamentar, sobretudo 
do Extremo Norte corno eu, é verificar o espanto de 
V. Exª, que relembra as tradições de Alcãntara, cida
de histórica do Estado que V. Exª tão bem repre
senta nesta Casa, por não se ter procedido ao reco
nhecimento de uma cidade histórica, como é a do 
Airão, há 300 anos perdida no Amazonas. 

O problema das formigas foi devidamente solu
cionado. Ainda bem! O que é mais interessante: foi 
solucionado com a ajuda de tecnologia estrangeira. 

Quando V. Exª lembra o que existe na Europa, 
recorda-me de quando eu, ainda moço, visitei a pri
meira vez a cidade de Veneza. No Palácio dos Do
ges, com um guia à frente explicando como tinha 
sido feita a construção, um grupo de norte-america
nos estava comendo pipoca e fazendo um barulho 
que interrompia a dissertação do guia. Ele parou e 
fez uma advertência a esse grupo, dizendo que eles 
impediam que ele passasse aos demais visitantes o 
traçO histórico do Palácio Ducal, também chamado 
Palácio dos Doges, que já estava construído antas 
'do descobrimento do país deles, portanto, antes do 
descobrimento da América do Norte, .e que era pre-
ciso respeitar a tradição cu~ural. ' 

Veja só V. Exª: um palácio que já existia antes 
de 1492 e que ainda existe até hoje e que é conser
vado por essa tradição histórica que nada mais é do 
que o tombamento. O que signifiCa o tombamento? 
E o instituto· jurfdico d.o qual o Poder Público lança 
mão para detenminar quais os bens culturais a se
rem protegidos pelo Estado e de que forma essa 
proteção se dará 

· V. Exª reclama a presença da imprensa para 
registrar, numa ::;exta-feira, o comparecimento da
queles que freqüentam e que, portanto, trabalham e 
defendem o norne do Legislativo. Jamais conhecere
mos os efeitos do seu desaparecimento, porque já 
sabemos das conseqüências de quando ele ficou fe-

- chado. A imprensa só dá grande divulgação para o 
fato negativo. 

Veja V. Exª que, quando algum Ministro diz 
uma frase mais disparatada, ela assume a maior pu
blicidade possível. Quando um Senador ou um De
putado Federal aborda, da tribuna de suas Casas, 
um problema da maior seriedade, não há uma linha 
a respeito. Foi por isso que ~laudi o Jornal do Se-

nado, quando ele foi criado. Temos a prova aí, ou 
seja, duas funcionárias - conheço ambas -, jornalis
tas da melhor categoria, estão fazendo o registro 
para que isso não caia no vazio. 

De modo que, Senador Cafeteira, a observa
ção de V. Exª é ple!lamente procedente. Neste Pafs 
cuida-se muito mais do invólucro do que do conteú
do. Ás vezes o invólucro é como um tambor que faz 
muito barulho por fora, mas é vazio por dentro. Se
riedade é uma coisa que precisava ser estabelecida 
em todos os níveis, porque brincadeira, dislates, dis
parates, que ganham manchetes, nem sempre a 
História, no futuro, registrará como contribuição à 
cultura de um país. 

Eu fico muito feliz. Pode estar reduzido o nú
mero, a quantidade de Parlamentares. Prefiro a qua
lidade que aqui está 

Quero prosseguir, Sr. Presidente, dizendo que 
vou defender o tombamento. Agrada-me muito que 
seja V. Exª que esteja presidindo esta sessão hoje, 
amazonense como eu, professor universitário como 
eu, mas sobretudo preocupado com as circunstân
cias que envolvem o abandono do Norte. 

Quero dizer que vou defender o tombamento, 
porque o referido instrumento é uma prerrogativa ex
clusiva do Instituto do Patrimõnio Histórico e Artisti
co Nacional, que é conhecido com a sigla JPHAN, 
por força de um decreto-lei - vejam V. Exªs! - que 
vem de 1937, portanto, ainda do Estado Novo, e que 
continua em vigor. 

Como a História é um patrimõnio cutlural a que 
·pouco se dá atenção, esse instituto, com mais de 
meio século de trabalho no trato do patrimõnio cultu
ral, é o órgão executor-da política do Ministério da 
Cultura para atividade da preservação na esfera fe
deral. 

O Sr. Ramez Tebet- V. Exª me permite um 
aparte? - ·-

0 SR. BERNARDO CABRAL- Ouço com pra
zer V. Exª. 

O Sr. Ramez Tebet - Senador Bernardo Ca
bral, chego ao plenário no meio do seu pronuncia
mento. Significa que já perdi muito. Espero haurir 
ainda a sua fala porque ela enriquece o Senado 
da República. E hoje V. Exª ·demonstra mais uma 
vez isso, quando ocupa a tribuna para defender a 
figura do tombamento, para defender a cultura do 
seu· Estado e a cultura do Brasil. Quero cumpri
mentar V. Exª pela preocupação que tem com a 
cultura, com as tradições históricas de nosso Pafs 
e particularmente do seu Estado. Os meus cumpri
mentos a V. Exª. 
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O SR. BERNARDO CABRAL - Eu queria 
apenas, Senador Ramez Tebet, retificar o que con~ 
sidero um equívoco. V. Ex• não perdeu a metade do 
meu discurso; eu perdi a presença de V. Ex• desde 
o início. Vamos colocar as coisas em seus devidos 
termos. 

Quero continuar, Sr. Presidente. Para que o 
bem cultural possa ser tombado - o que, a rigor, 
constitui a sua inscrição nos livros de Tombo do lns~ 
titulo do Património Histórico e Artistico Nacional -
instaura~se um processo· que é obrigatoriamente ins~ 
!ruído por estudos técnicos especializados, tendo 
em vista o valor cultural e, em última instância, o in~ 
teresse social daquele bem, providência já imple~ 
mentada no caso em análise. 

O tombamento é, pois, um ato administrativo, 
cujo andamento e conseqüente resultado compreen
dem estudos, prospecções e outras providências 
técnicas específicas (como notificação do proprietá~ 
rio, desapropriação, etc.), relativas à natureza do 
bem a ser tombado, seja ele móvel ou imóvel, histó~ 
rico, artistico ou documental. 

Nesse sentido, sabendo~se que o tombarrien~ 
to é prerrogativa do Poder Executivo e inteirando~ . 
me das informações~sobre o andamento do pro~ 
cesso, quenr; neste momento, encaminhar ao lP~ 
HAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional esta oportuna manifestação de interesse 
relativa ao bom termo e à eficáda da iniciativa em 
questão. , 

E já, agora. o faço lastreado pelos apartes com 
que os eminentes Senadores acabam de me honrar, 
para formar uma cadeia para preservar esta cidade, 
de mais de 300 anos, no interior do meu Estado. 

O Sr. Valmir Campelo- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com muita 
honra, Senador Vai mi r Campelo. 

O Sr. Valmir Campelo- Eu queria apenas pa~ 
rabenizar, mais uma vez, V. Exª, que sempre traz a 
esta Casa assuntos importantes. Este que V. Exª 
traz hoje, o tombamento dessa cidade, que é inter~ 
nacionalmente conhecida, é de suma importãncia 
para todos nós e para o nosso País. De forma que 
louvo a iniciativa de V. Ex•. que não defende só o. 
seu Estado, mas o Brasil como um todo, nos pro~ 
nunciamentos que traz ao Senado Federal. Nesta 
manhã de sexta~feira, apesar dos poucos Parlamen
tares aqui presentes para ouvir V. EX•. sentimo~nos 
honrados de ouvir o apelo que V. Exª. faz e de saber 
que encaminha, inclusive ao Instituto do Património 
Histórico e Artistico Nacional, solicitação para que 

esse órgão tome as· providências que terão que ser 
tomadas. Parabéns a V. Exª por essa idéia e por 
essa proposição! 

O SR. BERNARDO CABRAL - Muito obriga~ 
do, Senador Valmir Campelo, sobretudo porque sen~ 
do um dos Parlamentares mais assíduos às sextas-

· feiras, que é um dia de revoada parlamentar, quan~ 
do um de nós - e eu me incluo nessa situação ~. 

aqui não pode comparecer; V. Ex• costuma preen~ 
cher a lacuna e defender os interesses políticos de 
seus companheiros. como está a fazer nesta hora 
ao se juntar à voz deste seu velho amigo. 

Sr. Presidente, um outro aspecto a ser even~ 
tualmente explorado é a possibilidade de se atrair in~ 
vestimenta privado para a recuperação de alguns 
dos bens culturais devidamente registrados. Podara~ 
so parceiro do Estado no desenvolvimento econômi~ 
co e social, o setor privado tem experimentado, de 
maneira ainda muito incipiente, as vantagens do 
marketing cultural, que já se tornou uma tendência 
mundial quando se trata de proteção do patrimônio 
histórico e artístico. 

O atrativo principal desse tipo de marketing 
são os beneficias fiscais passíveis de serem usufruí~ 
dos tanto pela pessoa física quanto pela pessoa juri~ 
dica, a partir do investimento em cultura realizado 
por intermédio da Lei n" 8.313, de 1991, a chamada 
Lei Federal de lneentivo à Cultura. 

Em países como o nosso, contrariamente aos 
desenvolvidos, não há tradição de investimento em 
cultura - raramente entendida como um bem de to~ 
dos - e o marketing cultural ainda é tateante. No 
entanto, a isenção fiscal advinda do investimento pri~ 
vado na área cultural não é nada desprezível. Hoje, 
de acordo com a legislação em vigor, o abatimento 
do Imposto de Renda de pessoas jurídicas anda na 
casa de 5%, totalizando, quando se trata de empre
sa, uma parcela de 30% do valor do investimento to
tal como patrocínio ou 40% do valor do investimento 
total como doação. · 

Nesse sentido, apresentarei um projeto de re
cuperação do património edificado da cidade de Ai~ 
rão para, eventualmente, contar com o patrocínio de 
uma ou mais empresas, de caráter regional ou na~ 
cional, interessadas em ter seu nome relacionado a 
urn investimento dessa natureza. Nesse caso, esse 
projeto seria submetido ao Ministério da Cultura para 
aprovação e passaria a contar com um orçamento 
definido, protegido das oscilantes dotações orça
mentárias peculiares aos financiamentos do Poder 
Público a projetas culturais. Para ilustrar a eficácia 
de semelhante opção, avocamos o eloqüente teste-
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munho da produção cinematográfica brasileira do úl
timo ano, cujo êxito foi expressivamente sustentado 
pelo investimento privado. 

Vou concluir, Sr. Presidente, sei que V. Exª me 
adverte porque o meu tempo está a acabar. 

Quero dizer, à guisa de conclusão, que me 
ocorre ainda a alternativa auspiciosa da inclusão da 
cidade de Airão nos roteiros do ·ecoturisino, aprovei
tando o melhor momento dessa rentável atividade. 
Afinal, esse rico patrimônio pode perfeilamente fazer 
parte das inúmeras rotas turísticas que hoje cortam o 
Amazonas, atraindo um grande número de turistas. 

Esta seria uma providência, no entanto, que, 
por sua natureza, caberia à iniciativa do Executivo, 
por intermédio de seus órgãos de atribuição especi
fica, como a Embratur, a quem farei expediente nes
sa direção, a exemplo da iniciativa a ser dirigida ao 
IPHAN. 

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, estou 
juntando a· ele duas publicações. Uma, com o título 
"Uma cidade some na mata" -veja V. Exª que não é 
uma publicação editada na nossa terra, é de um jor
nal de Brasília, o Correio Braziliense, que mostra 
que a lenda e a realidade se confundem na história 
de uma vila engolida pela floresta amazônica -, e a 
outra, Sr. Presidente, que testemunha que as formi
gas teriam provocado o abandono da vila, "Formigas 
teriam provocado abandono da vila". 

Acrescento essa documentação para que não 
se diga que não se dispõe de docu(Tlento próprio 
para a finalidade. _ ' 

Era o -que tinha a dizer, agradecendo aos eminen
tes Senadores e a V. E# pela atenção dispensada 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. BERNARDO CABRAL EM SEU Dis
CURSO: 

Acima. um velho casafão que foi reformado na 
.. década de 50 e trans1ormadp em armazém. À direi

ta, na parte superior, vista parcial da cidade nos 
anos 40. Ao ladp; uma das inúmeras inscrições em 
pedra encontradas nas imediações do Velho Airão. 
O exame preliminar dessas gravações não permitiu 
às arqueólogas Catarina Eleonora Ferreira da Silva 
e Tânia Andrade Lima comprovar se elas são pré
históricas. Não seria surpresa, uma vez que hã evi
dências de que Vale do Rio Negro é habitado hã 
cerca de 12 mil anos. Na vila, onde examinaram os 
restos da cidade de Velho Airão, as duas.recolheram 
peças de cerâmica, objetos de uso doméstico e ma
teriais de construção que retratam grande parte da 
história da localidade, desde os tempos em que ela 

era um aldeamento indígena mantido sob o controle 
de padres católicos. 

FORMIGAS TERIAM PROVOCADO 
ABANDONO DA VILA -

Moradores de Novo Airão, para onde se trans
feriu grande parte da população do Velho Airão, têm 
uma curiosidade para explicar as razões da desocu
pação da mais velha cidade do Vale do Rio Negro. 

Eles dizem que a população abandonou a cidade 
para fugir das formigas, cuja incidência teria crescido a 
ponto de tomar a permanência ali insuportãvel. 

Pode lembrar o· realismo mâgico de Garcfa 
Marquez ou certa literatura de cordel, mas essa pos
sibilidade foi levada a sério pelos organizadores da 
expedição Amanaí 11. 

Daí a decisão de incluir uma especialista no 
assunto, a mirmecóloga do lnpa Ana Yosni Harada, 
entre os participantes da viagem. 

Multiplicação - Em seu relatório, Harada não 
descarta a hipótese de as formigas terem colocado a 
população da localidade para correr. 

Ela encontrou uma quantidade relativamente 
pequena de formigas no Airão. Mas observa que isto 
pode ter ocorrido porque a vila está abandonada hã 
muito tempo. Corno costumam preferir restos de ali
mento humano, as formigas costumam crescer mais 
quando hã gente por perto. 

O secretário municipal de Desenvolvimento e 
Meio Ambiente de Novo Airão, Carlos Roberto Gou
vêa, suspeita que a5 formigas apenas se mudaram 
para Novo Airão, que chegou a aparecer no progra
ma Fantástico por conta disso em 1990. 

Não é sempre, isso é sazonal, relata Gouvêa: 
Quando o ·rio começa a encher, elas vão aparecen

- _ do. Na minha casa, não s·e; mais o que fazefporqué 
elas se multiplicam de forma assustadora. 

Revolta - Ao problema das formigas constuma 
se acrescentar a y_ersão que atribui o abandono do 
Velho Airão à revolta das elites políticas locais. 

Transformado em sede de município em 1955, 
o Velho Airão não tinha um imóvel público sequer. 
Até a.prefeitura e a Câmara de Vereadores funcio
navam em imóveis de propriedade da família Bezer
ra, originária de Campina Grande(PB), que se tomou 
dona de quase toda a vila neste século. 

O problema. é que os Bezerra, só abriam o 
prédio da Câmara quando queriam. O prefeito e os 
vereadores se revoltaram, botaram todos os móveis 
num barco e mudaram para Novo Airão, diz Gouvêa 

Geraldo Pinheiro, diretor do Museu Amazônico, 
acha que ambas as versões podem ser verdadeiras. 
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Mas está certo de que a causa fundamental da de
socupação da cidade foi a decadência económica. 

~ o que diz o último morador a deixar o Velho 
Airão, João Bezerra de Vasconcelos Filho. 

Membro da família Bezerra, ele contou aos mem
bros da expedição Amanaí 11 que, sem o extrativismc 
que sustentava a economia local, o comércio fracas
sou, o que deu início ao processo de desocupação da 
cidade, iníciadc em 1964 e concluído em 1970. 

UMA CIDADE SOME NA MA TA 

Lenda e realidade se confundem na histórii!i"de 
uma vila engolida pela floresta amazónica 

Sylvio Costa 
Da equipe do Correio 

Ruínas no meio da floresta amazónica, inscrF 
ções em pedra que podem ser pré-históricas, uma 
cidade fantasma. abandonada, há divergências por 
causa de uma invasão de formigas ou depois de 
uma briga polítíca entre os vereadores e os d.onos 
da economia local. 

' Poderiam ser Os elementos de um contO fan
tástico do escritor colombiano Garcia Marquez, mas 
é uma história real. A história de pesquisadores que 
descobriram por acaso, no meio da mata, os restos 
de uma cidade mais antiga do que Manaus ou Ouro 
Preto, abandonada por seus habitantes há 30 anos._ 

Este tesouro· histórico e arqueológico fica a 
250km de Mami.us. Já foi a cidade de Airao ou Velho 
A irão, cravada na margem direita do rio Negro. 

Por lá passaram o cientista Carlos Chagas, o 
poeta Gonçalves Dias e conhecidos naturalistas 
como Alexandre Rodrigues Ferreira, Spix e Wallace. 

Hoje são ruínas. A vila foi abandonada por 
seus moradores pouco depois de ter sido transfor
mada em sede do município, em 1955, e redesco
benta em 1994. ~ a história que contamos aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - So
bre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 12 
Secretário em ex.,rcício, Senador Nabor Júnior. 

~ liqo o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 57, DE 1996. 

Faculta aos Estados e ao Distrito Fe
deral outorgar à iniciativa privada a cons
trução ou instalação de presídios, bem 
como a execuçao de sentenças penais 
condenatórias. 

O Congresso Nacional decreta:' 
Art 12 É facultado aos Estadose ao Distrito 

Federal outorgar à iniciativa privada, competência 
para construir. prover de instalaçõeS e administrar 

prisões, casas de detenção, penitenciárias õu alber
gues. 

Parágrafo único. A ouiorga _decorrerá de pro
cesso licitatório de que poderão participar empresas 
ou grupos empresariais com demcnstrada capacida
de financeira. 

Art 22 Além das atribuições conferidas em con
trato, compete às prisões privadas, oferecer aos in
ternos, formação intelectual e profissional, assistên
cia à saúde, trabalho remunerado, bem_ come pro
porcionar-lhes atividades de lazer e entretenimento. 

Art _ 3" A empresa exploradora contará com 
pessoill e equipamentos próprios ao controle e ad
ministração da entidade prisional. 

Art 42 As sentenças penais condenatórias po
derão ser cumpridas nos estabelecimentos de que 
trata esta Lei, a critério dos juízes de execução pe
nal e desde que_ sejam penas iilferiüres a cinco 
anos, e os sentenciados manifestem ausência de 
· periculosidade. 

- · Art 52 Constatada irregularidade na gestão dos 
estabelecimentos_ prisionais, os juízes de execução 
penal ou os integrantes dos conselhos penitenciários 

- comunicâ-la-ão ao Presidente do Tribunal de Justiça 
para que solicite ao Governador do Estado, ou do 
Distrito Federal, a imediata intervenção na entidade 
e, se necessário, o afastamento de seus dirigentes:e 
sua substituição por agentes estatais, enquanto du
rara intervenção. · -

§ 12 Saneada a entidade, a administração po
derá ser devolvida aos gestores afastados ou reali, 
zada iiova: licitação. -

§ 22 Na hipótese de nova licitação a empresa 
sucessora indenizará a precedente ou ao poder ou
torgante pelas obras e instalações, antes de assumir 
a gestão. 

§ 3" OS gestores dos estabelecimentos prisio
nais particulares responderão pelos danos de natu
reza cível ou criminal a que, nessa condição, derem 
causa 

Art 52 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei em cento e oitenta dias, a contar da·data de sua 
publicação. 

_ Art 72 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 8"- Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificaçao 

A prestação jurisdicional é dever do Estado, 
que a cumpre através do Pcder Judiciário. A execu
ção das sentenças penais condenatónàs também é 
dever do EStado que, através dos Juízes de Execu
ção integrantes do Poder Judiciário, as realiza 
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De conseqüência, a proposição que ora se traz 
a lume, para avaliação e, quiçá, aprovação dos ilus
tres membros desta Casa do Congresso Nacional, 
não contém, nem de longe, a idéia de retirar do Po
der Judiciário ou dos Juízes de Exe_cução sua com
petência constitucional e legal. Na verdade, oobjeti
vo deste projeto de lei é facuitar aos Estados-Mem
bros da Federação a oportunidade de· repassar a ad
ministradores particulares o encargo de construir, 
aparelhar e, ao fim, administrar presidies, albergues 
e casas de detenção. 

Para que isso ocorra, é necessária a definição. 
das linhas gerais da outorga, consoante figura no 
texto proposto, linhas essas que se compreenderão 
necessariamente em processo licitatório, com vistas 

· não só à construção dos prédios destinados a aco
lher os prisioneiros, mas também a atender a todos 
os requisitos expandidos pelo próprio Poder Judiciá
rio, observados os comandos constitucionais sobre a 
preservação da dignidade dos presos e sua incolu
midade física e moral. 

A idéia não é absolutamente Q<:>Va. Ao contrá
rio: na França e nos Estados Unidos mostrou-se efi-
ciente em muitos Estados. . .... __ _ ___ . 

Relembre-se aos ilustres pares que os agentes 
de segurança outrora tão combatidos por se consti
tuírem sob natureza p·articular e ·não estatal, hoje se 
disseminam por todo o País, tomando bizarra a sim
ples conjectura de, em lugar deles, termos soldados . 
das polícias civil ou militar na guard_?.<los Tribunais 
Superiores, do Banco Central e de centenas de ou
tras entidades estatais. 

Se entre corporaç9es de segurança particula
res se verificam falhas de conduto mesmo também 
se pode afirmar das corporações oficiais dos Esta
dos e do Distrito Federal, ou de quaisquer outras. A 
explicação dessas falhas reside, portanto nos per
centuais de probabilidade, em proporção ao número 
de agregados das corporações, não importa sejam 
elas de natureza particular ou estatal 

Do ponto de vista de executoriedede da senten
ça, o projeto agasalha ainda previsões sobre a even
tual irregularidade de gestão e a forma de saneá-la, 
com o concurso dos Juízes de Execução Penal e dos 
Conselhos Penitenciários consideradas as atividades 
de acompanhamento prisional dessas autoridades. 

Possibilita-se ainda a intervenção das entidades 
prisionais por ordem do Governador do Estado ou do 
Distrito Feâeral, por provocação do Presidente do T ri
bunal de Justiça iocal. A razão da iniciativa é que esse 
Presidente é fac,mente informado de eventuaiS irregu
laridades peios JtJ"zes de Execução Penal. 

Por fim, ressalte-se o cuidado, na elaboraçao 
da proposição, de não se invadir a competência -
constitucional dos Estados, donde se· preferir a ou
torga de poderes e a a.usência de comandos con
gentes, que mostrariam insuportáveis à luz dos prin
cípios constitucionais. 

Esclareça-se ainda que a regulamentação da 
norma pelo Poder Executivo em cento e oitenta 
dias, tem por escopo colher-se, naquele Poder, os 
elementos corriplém€mtares ao apei'feiÇOamentó do 
projeto, para que este se apresente em condições 
de atender ao perfil de cada Estado. 

Sala das Sessôes, 29 de março de 1996. - Se
nador Valmir Campelo. 

(À Comissão de Constituição Justiça e 
Cidadania Decisão Terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O 
projeto vai à comissão competente. - · 

Com a palavra, por vinte minutos, o Senador 
Valmir Campelo, por permuta com a Senadora Mar
luce Pinto. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há alguns 
meses fiz um pronunciamento aqui; que depois tor
nei a repetir, sobre a situação das penitenciárias no 
nosso País. 

Nesse meu pronunciamento - "Homens, feras 
e prisões" -, que divulguei aqui, manifestei a minha 
preocupação com o sistema falido das penitenciárias 
e a situação caótica dos prisioneiros de todas as pe
nitenciárias do nosso País. 

Hoje, o Correio Braziliense traz como manclie, 
te: "Terror na Penitenciária de Goiãnia"; e traz, no 
seu editorial: "Sucursais do Inferno". 

Como V. Exª acaba de mencionar, realmente 
apresentei hoje ao Senado um projeto, que eu já vi
nha estudando e discutindo há muito tempo. A pro
posta faculta aos Estados e ao Distrito Federal ou
torgar à iniciativa privada a construção e instalação 
de presídios, bem como a execução de sentenças 
penais condenatóriaS. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. V ALMIR CAMPELO- Mas logo no início 
do pronunciamento, nobre Senador? 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Logo no início, por
que V. Exª trata de um assunto da mais alta impor
tância 

O SR .. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado, 
nobre Senador. Ouço, com muito prazer, o ajÕ·arte de 
V. Exª. -
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O Sr. Epitacio Cafeteira - Permita-me V. Exª. 
nobre Senador Valmir Campelo, lembrar-me do tem
po de faculdade. Naquela época, quando estudei Di-

. reito Penal, o Professor Heleno Fragoso deu-nos a 
missão de assistir a um filme e dizer, depois, o que 
tínhamos entendido dele. Assistimos ao filme. Era 
um filme am.eric.ano que abordava o sistema peni
tenciário de la, semelhante ao do Brasil .em muitas 
coisas e diferente em outras. Diferente no que tan
ge. vamos dizer. à forma como é !ralado o preso. 
mas semelhante no que diz respeito à falta de crité
rios de como são .levados os presos a uma mesma . 
penitenciária. O filme chamava-se "0 Sistema". 
Comprovamos que nos Estados Unidos encarceram
se juntos, como se faz no Brasil, um criminoso de 
alta periculosidade e um criminoso eventual, que 
nada tem de perigoso. Isso provoca uma espécie de 
transformação: aquele que não é perigoso passa a 
sê-lo. V. Exª está vendo neste instante notícias se
gundo as quais aquele cidadão que seqOestrou uma 
moça na Bahia, no comando desse evento, foi leva
do a Goiás. E por quê? Porque o domicílio dele é em 
Goiâs. Leva-se cr preso para o seu domicílio, e não 
para coabitar cem aqueles que lhe são semelhantes. 
Seria o mesmo que no jardim zoológico colocarmos 
o tigre na mesma jaula do cordeiro. Isso não tem 
sentido. Ou criamos uma forma de encarcerar em 
função do crime cometido, do perigo que o cidadão 
representa para a sociedade. ou não adiantara cons
truir mil penitenciarias. Enquanto se olhar primeiro a 
aproximação do preso com o seu domicnio e n.ão a 
sua periculosidade, vamos sacrificar pessoas, va
mos ter situações cerno essa a que estamos assis
tindo. Congratulo-me com V. Ex•, porque traz ao de
bate um assunto na hora em que ele acontece. Esse 
episódio está acontecendo aqui em Goiás; aqui, que 
é, vamos dizer, ci mesmo núcleo do Distrito Federal .. 
E V. Exª está'atento, como bom Representante que 
é de Brasília. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Fico muito grato 
a V. Exª pelas suas palavras. V. Exª, ao tomar co
nhecimento do nosso projeto, vai verificar que ele 
contempla a diferença de tratamento entre o preso 
que foi condenado a muito tempo de prisão, aquele 
perigoso, e o detento, o de crime comum - o reclu
so, como diz o nobre Senador Bernardo Cabral, que 
aqui nos auxilia com a sua experiência jurídica, com 
o seu saber juridico. ··-

Tenho absoluta certeza de que V. Ex• conti
nuará nos apoiando como agora se manifesta. 

Mas, Sr. Presidente, eu-diria que, para corrobo
rar o que tenho denunciado com certa freqOência 

neste plenário, mais uma penitenciária brasileira en
frenta a revolta dos detentos. Desta feita é o pacato 
e progressista Estado de Goiás que enfrenta as con- · 
seqüências nefastas da falência do sistema pen~en
ciário nacional. Nos arredores de Goiãnia, na Cidade 
de Aparecida, os presos se revoltaram centra as 
péssimas condições de vida do presídio, fizerafTl re
féns, apresentaram uma série de exigências e tam
bém passaram a serem manchete de televisão, dos 
jornais de todo o País, como aliás se tomou corri
queiro no Brasil. 

Sr. Presidente, Sr's e SrS: Senadores, há anos 
o Governo não investe um centavo na construção de 
presídios; há anos assistimos à paulatina degrada
ção do sistema penitenciário brasileiro. A situação 
chegou a tal ponto que se tornou impossível ignorá
la. Fugas e rebeliões violentas, como esta que Goiás 
está enfrentando, já passaram a fazer parte do coti
diano das nossas casas prisionais. 

Como já mostrei aqui anteriormente, as causas 
desse verdadeiro caos são as absurdas condições 
de encarceramento. Os presidias brasileiros trans- -
formam delinqüentes em feras. O que acontece em 
nossas prisões reduz o mais surrealista dos filmes 
de Fellini à desenho animado. 

Sem qualquer exagero, a situação dos nossos 
presídios é desesperadora: superlotação; falta de 
condições de higiene; promiscuidade; ociosidade; 
contágio de doenças, particularmente AIOS; violên
cia de toda ordem, inclusive sexual; suicídios; fome; 
tratamento brutal aplicado por certos agentes peni
tenciários despreparados para a função; uso e tráfi
co de drogas; corrupção, etc, ele. 

Não é só. isso, Sr. Presidente. Além da degra
dação total do sistema,- cujas penitenciárias, de tão 
lotadas, acabaram por se transformar em. "pavoro
sos depósitos de presos", como bem definiu o nobre 
Senador Bernardo Cabral um dia desses, existe o 
problema da absoluta falta de vaga para ab_rigar no-
vos prisioneiros. · 

Por conta disso, a's delegacias policiais estão 
. . também superlotadas. Aliás, quando se tenta avaliar 

o déficit de vagas no sistema prisional é preciso con
siderar as milhares de pessoas já sentenciadas que 
estão irregularmente cumprindo penas em cadeias 
púbiLcas e distritos policiãis, ao invés de eistarem re
co I h idas em penitenciárias. Só no Estado de São 
Paulo, são mais de. 13 mil, ou quase 1/3 dos presos 
sentenciados. 

É preciso computar também os cerca de 220 
mil condenados que estão em liberdade por não te
rem sido cumpridos os mandados de prisão. Esse 
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número é 70% maior do que o número de condena
dos efefivamente recolhidos, sem falar daqueles cri
mes que sequer são comunicados à polícia. 

Em suma, Sr% e Srs. Senadores, o sistema 
penitenciário brasileiro está totalmente falido. Nin
guém, em sã consciência, pode negar essa realida
de vergonhosa. A impotência do governo face ao 
caos que impera em nossas prisões é completa e in
contestável. 

Pensando nisso, apresentei agora pela manhã 
à Mesa do Senado Federal um projeto de lei até po
lémico, mas corajoso, facultando aos Estados e ao 
Distrito Federal outorgarem à iniciativa privada a 
construção ou.a iristaação de presídios, bem como 
a execução de sentenças penais condenatórias. 

Em outras palavras, estou propondo a privati- . 
zação dos presídios brasileiros. Estou convencido 
de que essa é a melhor solução para os crõnicos 
problemas do nosso sistema penitenciário. 

O Sr. Ramez Tebet- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO.,. Com muito pra-
zer, ouço o nobre Senador Ramez Tebet , 

O Sr. Ramez Tebet- Senador Valmir Campe
lo, esse assunto é muito debatido. Como afirma V. 
Exª. é um assunto polémico, crónico no País. Há su
perpopulação nos presídios, as condições dos pre- · 
sos ·são subumanas, há ainda os que estáo conde
nados e em liberdade. Tudo isso clama por uma so
lução. O importante é que V. Ex•, c6m a apresenta
ção do seu projeto, no mínimo levanta o debate e 
busca realmente encontrar uma solução. Digo isso 
por quê? Porque se trata de uma questão polémica. 
Eu mesmo ainda não tenho uma consciência forma
da de qual seria a solução para esse grave proble
ma, abordado com oportunidade por V. Ex". Os últi
mos acontecimentos que assolam o País- rebeliões 
de presos, com autoridades, pessoas humildes e 
funcionários tomados como reféns -, estão a de
monstrar que alguma coisa precisa ser feita. Mas V. 
Ex•, com seu projeto, vai permitir que o Senado da 
República passe, efetivamente, a discutir o assunto. 
Isto é, saia do discurso puro e simples para buscar 
uma solução. O projeto de V. Ex" naturalmente terá 
que ser discutido e votado, e, no curso desses pro
cedimentos, receberá emendas, opinioes, sugestõ
es. Rcarei torcendo e serei, se V. Ex" me permitir, 
um acompanhante do itinerário desse seu projeto de 
lei. Por quê? Porque vivenciei isso na minha cami
nhada profissional, quando iniciei a minha vida pro
fissional como Promotor de Justiça- p-or pouco tem- _ 
po, três anos e alguns meses-. e depois como advo-

gado militante na advocacia criminal, notadamente 
no Tribunal do Júri. De sorte que trago a V. Ex" a mi
nha solidariedade, o meu abraço e os meus cumpri
mentos por trazer esse problema através da apre
sentação de um projeto de lei. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Senador Ramez 
Tebet, agradeço-lhe o aparte. Sei que V. Ex", além 
de advogado militante, é um grande conhecedor do 
sistema penitenciãrio de nosso País, que, aliás, está 
falido. Fico muito honrado em tê-lo como compa
nheiro no acompanhamento desse projeto. 

Nobre Senador, talvez eu não esteja no cami
nho certo a respeito desse projeto, mas a minha in
tenção -é a de ajudar a sociedade e o nosso Pafs. · 
Realmente, esse ·projeto suscita dúvidas, mas tam
bém traz um resultado positivo: a humanização do 
preso, do condenado. 

O Sr. Bernardo Cabral - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex•, com 
prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Valmir 
Campelo, em primeiro lugar, agradeço a V. Exª a 
honra de ter sido citado em seu discurso, não só 
.na justificativa do projeto, mas também por ocac 
sião de uma intervenção minha feita nesta Casa. 
Agripino Grieco dizia, quando tinha um bom rela
cionamento com um outro escritor, um outro com
panheiro seu, que geralmente os escritores exerci
tam a "maçonaria dos elogios cruzados". Não 
tome V. Exª este meu aparte como o exercício de 
uma maçonaria, cruzando a sua manifestação a 
meu favor com o meu registro sincero em derredor 
do projeto de V. Exª. Realmente, penitenciária to
mava esse nome porque era onde .o cidadão ia ex
piar o seu crime; cumpria pena para a sua reabili
tação e voltava à sociedade. Hoje, penitenciãria é 
sinónimo de "universidade do crime". É o antõnimo 
filosófico de tudo.aquilo que possa ser uma univer
sidade. O cidadão que comete urna infração penal 
está fazendo vestibular para se doutorar no crime 
dentro das "universidades". Com a apresentação 
de um projeto dessa natureza - e devo lhe dizer, 
por uma questão de sinceridade, que não sei se a 
privatização será o melhor caminho, pois já visitei 
várias penitenciárias privatizadas nos Estados Uni
dos e, sei que ainda existem algumas coisas a se
rem contornadas ~. para servir de discussão à Na
ção, Senador Valmir Campelo, digo-lhe que agora 
será ainda maior o registro do seu nome nos Anais 
da Casa. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado. 
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O Sr. Bernardo Cabral - Crimes, agentes,-pe
nas, tudo isso Jaz parte de uma sociedade que a 
cada dia mais se desmoraliza. Hoje, o padrão é ser 
criminoso; a exceção é o homem de bem. Antiga
mente, o homem de bem era regra; apontava-se um 
ou outro criminoso. Hoje, o sério, o decente, o ho
nesto, acaba sendo chamado de tolo. E. V. Ex• vê 
por aí que corre uma piada nesta nossa cidade de 
que o julgamento do Sr. PC Farias não mais será 
feito pelo Supremo, mas por. um juizado de peque
nas causas, tamanho é o volume de irregularidades 
que estão a surgir atualmente, muito mais significati
vas que as praticadas pelo Sr. PC. De modo que o 
projeto de V. Ex• enriquece o Senado, dignifica o 
seu autor e faz com que os seus colegas passem a 
admirá-lo ainda mais. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado, 
nobre Senador Bernardo Cabral. 

Quero, nesta oportunidade, agradecer o aparte 
de V. Exª pela sua experiência, pelo seu saber jurídi
co e pela sua sensibilidade no que diz respeito ao 
sistema penitenciário de nosso País. V. Ex•, quando 
Ministro da Justiça, destinou recursos para a melho-. 
ria, ampliação e construção de penitenciárias e_m 
todo o País, inclusive a de Brasília. O Pavilhão "C' 
da Papuda, por exemplo, foi construído graças aos 
recursos destinados a mando de V. Exª para o Distri
to Federai - somos-lhe gratos por isso. Com a sensi-

. bílídade de homem público e também como ex-Pre
sidente da Ordem dos Advogados d_o Brasil, V. Exª 
luta pelos direitos e pela justiça social. Esse projeto 
visa, acima de tudo, dar dignidade ao ser humano. 

Continuando, Sr. Presidente, o projeto de lei 
que acabo de apresentar não contém, nem de longe, 
a intenção de retirar do Poder Judiciário ou dos Juí
zes de Execução a sua competência constitucional e 
legal. 

Na verdade, o objetivo da proposição é facultar 
aos Estados-membros da Federação a oportunidade 
de repassar a administradores particulares o encar
go de construir, aparelhar e, por fim, administrar pre
sídios, albergues-e casas de detenção. 

Tenho absoluta certeza de que os custos, por 
preso, serão substancialmente menores; que serão 
muito mais e melhor observados os comandos cons
titucionais sobre a preservação da dignidade dos 
presos e sua integridade física e moral. 

Por outro lado, Sr. Presidente, abre-se a opor
tunidade de acabarmos com um dos gmndes _males 
das prisões brasileiras: a ociosidade dos detentos. O 
projeto determina que as prisões privadas ofereçam 
aos internos trabalho remunerado, a necessária for-. 

mação intelectual e profissional, assistência à saú
de, além de atividades de lazer e entretenimento. 

A idéia, evidentemente, não é nova. Colhi sub
sídios das bem-sucedidas experiências francesa e 
norte-americana. Em nenhum dos presídios privados 
desses dois países .o custo de um preso, por dia, ul
trapassa os US$25. Hoje, o Correio Braziliense diz 
que o preso brasileiro custa mais de três salários mí
nimos por mês. As estatisticas revelam também que 
rebeliões e fugas sã() acontecimentos ocasionais, 
desprezíveis nas constantes pesquisas e avaliações 
levadas a. efeito pelos governos daquelas nações. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, em abril 
do ano passado, ao concluir daqui, desta tribuna, um 
longo pronunciamento sobre esse mesmo tema, 
alertei o Governo e a Nação acerca da necessidade 
de uma ampla e completa reform-ulaçãO do nosso 
sistema penitenciário. 

O projeto de lei que ora submeto à apreciação 
dos meus Pares é uma contribuição séria, pertinente 
e muito oportuna, capaz de provocar uma verdadeira 
reviravolta - para melhor, é bom que se diga - no 
nosso sistema prisional. _ · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Vafmir Czrn
pelo, o Sr. Jefferson Peres, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Rac 
mezTebet 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Conce
do a palavra ao nobre Senador João Rocha, por vin
te mi)1utos, em permuta com o Senador Mauro Mi
randa. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, hoje não há quem não 
se congratule com o Governo, em razão do inequívoco 
êxito obtido no combate à inflação. Pesquisa rece.nte 
do lbope e divulgada pela Rede Globo revela que 
mais de 70% dos brasileiros estão satisfeitos com o 
Plano Real. E hoje mesmo a imprensa noticia que ins
titutos de pesquisas econômicas projetam uma infla
ção para o mês de março inferior a 0,5%. 

Sr. Presidente, justamente por causa do acerto 
que o, Plano Real tem representado em termos do 
estabelecimento de condições macroeconõmicas 
viabilizadoras do de.senvolvimento · sustentado da 
economia brasileira é que não me tenho ftlr!ado, 
quando necessário, a tecer criticas à condução do 
Plano, sempre com o sentido de contribuir para sua 
continuidade e para seu aperfeiçoamento. Com eSse 
espírito critico e construtivo, procedo, em seguida, à 
análise de alguns perigos que rondam o Plano Real. 
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Jã estã se tomando consen.so que o F'lano de 
Estabilização necessita urgentemente de dois ajus
tes: o primeiro, na taxa de câmbio, e o segundo, na 
taxa de juro. 

Quanto ao câmbio valorizado, cuja pior conse
qüência tem sido a deterioração da conta de transa
ções correntes, especialmente da balança comer
cial, o Governo jã tomou medidas que possam, de
vagar e sem sobressaltos. resultar na desvaloriza
ção da moeda nacional frente ao dólar norte-ameri
cano e às demais moedas de importância para o co
mércio internacional. Tal correção de rumo consubs
tancia-se na mudança da banda cambial, que pas
sou a situar-se entre R$0,90 e R$1,06 por dólar. 

Espéfa~se; como decorrência dessa modifica
ção. que o Real seja lentamente desvalorizado, des
lizando ao longo do intervalo da banda, decmodo a 
espelhar a diferença entre a Inflação brasileira e a 
norte-americana. Assim, poder-se-é recuperar o re- -~ 

sultado da balança comercial, que passou de um su
perávit de 1 o bilhões de dólares em 1994, para um 
déficit de~3 bilhões de d_ólares em 1996. 

Vale lembrar qJe temos de voltar a financiar 
pelo menos parte de nosso déficit histórico na balan
ça de serviços com recursos provenientes de um su
perávit na balança comercial, sob pena de confinuar
mos altamente dependentes dos investimentos es
trangeiros para cumprir tal finalidade. ou seja. de
pendentes da poupança externa. 

Quànto às taxas de juros, o pfÓblema é mais 
complicado.~ Isso porque a formação das taxas de 
juro. ao contrário do que acontece com a_ taxa de 
câmbio, é fortemente condicionada pelo comporta
mento de outras variáveis da economia 

O Governo administra ã taxa d~ juro _<;le aÇÇ>rdo 
com os objetivos da política económica que se pro
põe seguir. Toâavia, os limites para a atuação do 
Poder Público no mercado de juro sao mais estreitos 
do que parece à primeira vista Dependendo do grau 
de endividamento do Setor Público, do perfil dessa 
dívida quanto ao prazo, da situação das contas pú
blicas e da balança de pagamentos, um afrouxa
mento por demais afoito na política mo'netária pode 
significar o implacável retorno da inflação alta ao 
Brasil - risco que, depois de anos sob o julgo da su
perinflação e da falta de perspectiva, ninguém quer 
mais correr. 

Entretanto, - e faz-se mister que se diga isso 
muito claramente - se não tenho a ingenuidade de 
achar que as altas taxas de juro podem ser baixadas ~ 

de um dia para outrõ, como num passe de mágica
estou firmemente convicto de que devemos, isso 

sim, envidar todos os esforços a nosso alcance para 
nos livrarmos dos constrangimentos. que hoje nos 
impedem de proceder a uma imediata redução das 
taxas de juro no Brasil. 

Sim, porque as taxas de juro estratosféricas 
cobradas atualment.; no País representam não ape
nas o maior inimigo do Plano Real, mas também o 
sepulcro das energias produfivas de muijos brasilei
ros, que, não suportando o custo financeiro de seus 
negócios, acabam quebrando, desisfindo e, o que é 
pior, demitindo! Essa realidade é especialmente 

-pungente no caso das pequenas e médiàs empre
sas, justamente as que, em seu conjunto, absorvem 
maior contingente de mão-<ie-obra 

Ontem, na reunião do Conselho Monetário Na
cional, o Governo, preocupado com essa realidade 
que afeta diretamente ~a microempresa nacional, já 
começa a vislumbrar para a micro e pequena empre
sa linha de crédito necessária para sua sobrevivên
cia. para a sobrevivência dO aproveitamento da 
. mão-de-obra e para a geração de empregos. 

Sr. Presidente, tenho sido um feroz opositor da 
política económica que eleva as taxas de juro a ní
veis absurdos. Tenho pautado minha atuação nesta 
Casa sempre contra a sobrevivência ·dos mecanis
mos que possam ressuscitar a odiosa ciranda finan
ceira. de triste memória, que tanto engordou o Siste
ma Financeiro Nacional ás custas do desenvolvi
mentoda produção nacional. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Exª um 
aparte, nobre Senador João Rocha? 

O SR. JOÃO ROCHA- Com muito prazer, Se
nador. 

~O Sr. Ramez_T~bet- Solidarizo-me com V. Exª. 
Nunca é demais que o Senado da República, através 
de seus membros, se manifeste sobre iJ. conjuntura 
econômica ~âo País. Conjuntura econômica que está 
sendo muito bem analisada por V. Ex'. Mas quero me 
referir especificamente ao ponto do seu pronuncia
mento que chama a atenção para a excessiva taxa de 
juro que é cobrada no mercado nacional. Positivamen
te. isso sufoca as pequenas e as médias empresas; 
isso está sufocando o trabalho produtivo neste País; 
isso está sufocando a própria Federação brasileira 
Porque sabe V. Ex', e saóe toda Nação. que os Esta
dos têm aumentado a sua dívida, não em razão da 
contratação de emprésfimos. mas em razão da eleva
da taxa de juro que pos~ivamente está inibindo que os 
Estados da Federação brasileira cumpram a sua ver
dadeira missão. Praticamente os nossos E§tados, 
dada a elevada. taxa de juro, estão vivendo para pagar 
o funcionalismo. quando paga em dia. Não há mais in-
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vestimentos, e não há mais inve$limento devido à 
elevada taxa de juro no Brasil. Ainda ontem, ouvi
mos uma exposição a respeito da situação do 
Banco do Estado de São Paulo e_ do Gqyerno do 
Estado de São Paulo. E vimos-ali que, em determi
nado período, apesar de o Governo de São Paulo 
pagar mensalmente um empréstimo que tinha con
tratado com o Banco estatal, no caso o Banespa, 
mesmo pagando mais de um bilhão naquele ano, 
ainda assim a dívida_subiu muito acima daquilo que 
foi pago. V. Ex• aborda com muita oportunidade 
essa-questão. E tenho a esperança de que, a partir 
dessas medidas anun_çiadas para as pequenas e 
médias empresas, se abra uma fresta_na janela, 
dando-nos a expectativa de que as coisas vão cami
nhar para melhor nesse sentido, reduzindo, gradual
mente, a taxa de juros que hoje sufoca a economia 
nacional. Parabéns a V_ Exª. 

O SR. JOÃO ROCHA - Nobre Senador Ramez 
Tebet, realmente, essa preocupação da taxa de ju
ros alta é de toda a sociedade brasileira produtiva. 
Não se pode viabilizar empresas, não se pode gerar 
empregos quando relegamos o trabalho e valoriza
mos o capital. E, lamentavelmente, é o que está 
acontecendo neste País: 

Voltando à colocação que V. Ex~ acaba de fa
zer sobre o Governo do Estado de São Paulo. Obti_
vemo·s uma informação que, talvez, a maioria dos 
membros da Comissão não teve condições de assi
milar. Foi quando o nosso ex-colega; o ex-Senador 
Mário Covas, hoje Governador do Estaco de São 
Paulo, colocou que a nossa- Caixa estava pratica
mente falida em 1994 - conforme colocações de S. 
Ex•- e que, no ano de 1995, chegou a dar um resul
tado positivo de US$250 milhões. Esse exemplo é 
para que percebamos o absurdo, a quantidade de 
dinheiro que o Sistema Financeiro ganha facilmente. 

V. Ex• também notou que o crescimento da dí
vida dos Governos dos Estados e Municípios não foi 
em razão de· gerar novos empréstimos. mas, sim, 
em razão do crescimento do valor nominal da dívida, 
porque, com uma inflação de 15% ao·anó, os Esta
dos e os Munidpios eram obrigados a remunerar os 
financiamentos diários e de outras letras mobiliárias 
do Tesouro ao valor nominal a mais de 50% ao ano. 

Nobre Senador, essa dívida cresceu pratica
mente 50% a cada ano, não em razão de novos em
préstimos, mas em razão dos juros e obrigações que 
passaram a ser valor principal. São Paulo é um 
exemplo bem claro _disso. As operações de ARO 
que, em valot nominal, há 2 anos, era de R$1 bilhão 
chegou praticamente a R$4 bilhões no mês passa-

_do. Por quê? Por que tiraram novos recursos, busca
ram dinheiro no mercado? Não, porque a taxa de ju~ 
ros exorbitante inviabilizou os Estados e a maioria_ 
dos municípios do nosso País. Não há sentido que, 
num regime de estabilização da economia, quando a 
inflação projetada para este ano deve chegar a 15%, 

-estejamos remunerando_ o capital improdutivo, o cac 
pita! ocioso a 50% ao ano. Então, estamó<ffemune
rando quem não produz, quem não gera mais. 

Sempre me pergunto como é que um banco 
chega a falir. Até hoje não sei, porque o exemplo 
que o Governador Mário Covas deu é um exemplo à 
parte: uma Caixa que saiu do nada chegou a dar um 
lucro de US$250 bilhões, em 1995. 

__ Sr. Presidente, Srª§ e_ Srs. Senadores, quero 
ver o povo brasileiro podendo gozar de_ uma mesa 
farta, fruto do seu trabalho, com os seus filhos estu
dando em boas escolas, todos gozando de boa saú
de. Ninguém se alimenta de títulos, bônus e papéis 
financeiros. O objetivo da política econômica deve 
ser a produção, como vem afirmando, por reiteradas 
vezes, -o Presidente da República. 

Sr. Presidente, convenhamos que o Governo, 
ultiinameinte, tem feito Ledobrado esJorço para dimi
nuir a taxá de juro. No ano passado, a taxa de juro 
interna situou-se nurn patamar âe 30% ao ano em 
termos reais, nada menos do que 1 O vezes a taxa 

-iriêdia de juro no mercado internacional! Agora, ape-
sar de estar sofrendo grandes oscilações, talvez se 
acomode por aí, por volta de 20% reais, o que já é 
um ·recuo, ·mas, de qualquer forma, ainda se consti
tui em um número muito exagerado para uma infla
ção muito baixa que estamos praticando rio País. 

Nesse contexto, pão admira a avidez dos capi
tais voláteis em se instalarem, melhor dizendo, em 
"passearem" pelo BrasiL E precisamente essa pres
são dos capitais de curto prazo sobre os meios de 
pagamentos, provocando a sua expansão, ao lado 
do desincentivo ao setor produtivo, tem sido grande 
o problema causado por taxas de juro muito altas. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, sabe-se 
que o Banco Central é obrigado a emitir Utulo da 
vida pública para enxugar o excesso de Reais ·des
pejados na economia por conta do ingresso de in
vestimentos estrangeiros a curto prazo. Por sua vez, 
esses títulos da dívida pagam a mesma taxa de juro 
absurda que atraiu os capitais voláteis improdutivos 
para o País. -

Ora, Sr. Presidente, por conta desse aumento 
da despesa com a dívida pública, o Estado vai assis
tindo à deterioração da sua situação fiscal, afastan
do-se da possibilidade de chegar a um equilíbrio or-

- çamentário, o que seria precisamente o grande lun-
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damento a alcançar, para se obter a redução do en
dividamento público e~ das altas taxas de juro. Sem 
dúvida, é um ciclo vicioso: com um pouco de simplifi
cação,~ poder-se-ia afirmar que as altas taxas de juro 
dificultam a queda das altas taxas de juro. Como es
capar, então, desse paradoxo? 

Mas, antes de tentar responder a essa pergun
ta, é bom ter noção da gravidade da situação do en
dividamento público. É um dado estarrecedor, mas a 
dívida mobiliária federal quase dobrou no breve in
tervalo de um ano! Para ser mais pre6iso, o~ estoque 
dessa divida passou de R$4 7 bilhões. em janeiro de 
1995, para R$90 bilhões, em janeiro de 1996, e para 
US$127 bilhões, em março 1996.Veja, Sr. Presiden
te, houve um crescimento real duas vezes maior, 
aquela dívida administrada, no mês de janeiro· de 
1994. Isso sem contar os títulos emitidos pelo Banco 
Central em troca de títulos estaduais, operação reali
zada recentemente dentro do programa de apoio ao 
saneamento fiscal dos Estados. 

Assim, por conta desse aumento exponencial, 
hoje o Governo está pagando cerca de US$2 bilhões 
de juros sobre o montante da dívida pública a cada 
mês. Realmente, é uma bola de neve. Diga-se de 
passagem que a deterioração das contas públicas, 
ajudada pelas altas taxas de juro incidentes sobre as 
dívidas das administrações públicas, não se circuns
creve ao Governo Federal, mas é extensiva ao setor 
público como um todo, o qual, no ano passado, 
apresentou um déficit operacional de 5% do PIB - e 
5% do PIB superou a R$15 bilhões.-Esse~joi o pior 
resultado das contas públicas desde o ano de 1989. 

Sr. Presidente, voltando, pois, à questão colo
cada de como romper o paradoxo das altas taxas de ~ 
juro, em primeiro lugar, gostaria de dizer que as al
tas taxas de juro, como instrumento de contenção da 
demanda agregada, s~obre o qual já discorri, devem 
ser substituídas pelo ajuste fiscaL O aperto monetá
rio, cujo reflexo são as altas taxas de juro, é o expe
diente nocivo utilizado para o equilíbrio das contas 
públicas. 

Quando o Governo - e o setor público como 
um todo - passar a pressionar menos o mercado de 
bens e serviços, haverá maior contenção da deman
da agregada Aí, sim, os juros poderão cair sem pre
juízo para o Plano de Estabilização da economia. 

- Caindo os juros, o setor produtivo poderá voltar a in
vestir e a produzir, que, no fundo, é o que interessa 

O ajuste fiscal tem sido um assunto longamen
te debatido. Vários são os elementos importantes 
para sua promoção. As refoJmas constitucionais 
contribuem para isso, ao modernizarem e racionalic 
zarem a atuação do Estado. Entre elas, a reforma da 

Previdência é relevante. A reforma tributária e a re
forma administrativa também podem ajudar nesse 
sentido. No curto prazo, o Fundo de Estabilização 
Fiscal é imprescindíveL 

Reconheço que o Governo tem sido austero 
em relação a algu~as fontes de despesas. Mas 
deve ampliar ainda mais o leque de austeridades 
nas atividades que não são essenciais ao Estado. 

Igualmente, Sr. Presidente, Srªs e~ Srs. Sena
dores, o Proer tem destinado recursos estimados em 
bilhões de Reais ao sistema financeiro. Apesar de 
ninguém duvidar que o Poder Público tem a obriga
ção de afastar o risco do desencad~eamento de uma 
crise bancária, penso que atranslerência~dessesre
curs<ls merece o máximo de transparência Nesse 
sentido, tenho certeza de que o Presidente da Repú
blica não deixará na impunidade os caloteiros do 
Sistema Financeiro NacionaL 

O art 192 da Constituição Federal deve ser re
gulameniado o mais urgente possível, para que o 
País tenha no Sistema Financeiro Nacional um alia
do na interação do capital e trabal~ho. 

Finalmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senac 
dores, quero chamar a atenção. mais uma vez, para 
o malefício que representa o livre acesso dos capi
tais especulativos de curto prazo ao nosso mercado. 

~ ~ Esse tem sido o tema de diversos discursos meus, 
desde o advento do Plano Real, 

Além do grande risco implicado em confiar na 
permanência desses capitais no Brasil, tais investi

. mentes pressionam enormemente a expansão dos 
meios de pagamenfn, o que faz com que o Governo se 
endivide mais e tenha de pagar maiores juros po~ seus 
títulos, tudo isso levando a maiores gastos e, portanto, 
a um maior desequilíbrio das contas públicas. ~ 

Se quisermos baixar as taxas de juros no Bra
sil, precisamos ter isto em mente: é.ne_çeS§ário pug
nar pelo equilíbrio orçamentário do setor público, 
sendo a enxurrada de investimentos estrangeiros de 
curto prazo responsável, em grande parte, pela de
terioração das contas públicas. 

Para ilustrar essa realidade_ com números, bas
ta dizer qqe, em 1995, houve o ingresso líquido de 
nada menos do que U$31 bilhões na conta de capi
tais da balança de· pagamentos, constituído majorita
riamente pelos capitais voláteis, os capitais especu
lativos. Apesar do déficit da conta de transações
correntes, isso significou um aumento de,!J$13 bi-

, lhões nas rese.rvas internacionais, o que é t;m mau 
negócio para o Brasil, uma vez que a aplicáção das 
reservas brasileiras em bancos internacionais rende 
de 5 a 6% ao ano, enquanto pagamos mais de 20% 
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ao ano de juros pela divida pública em Reais, origi
nada das operações de esterilização corresponden
tes, a cargo do Banco Central. 

Também preocupado com os capitais voláteis, 
o Governo, em fevereiro, adotou medidas no sentido 
de dificultar o acesso desses capitais ao mercado fi
nanceiro brasileiro. Basicamente, o que se fez foi 
aumentar o Imposto sobre Operações· Financeiras 
(IOF) para investimefltos estrangeiros em c.ertas 
aplicações. Parece-me ainda muito pouco, porque a 
.taxa de juros continua alta. Um pequeno aumento de 
alíquota do IOF não representa um õnus considerá
vel, em face de uma taxa de juros interna sete vezes 
superior à taxa internacional. O que seria reàlmente 
eficaz é o estabelecimento de controles administrati
vos que imponham aos investimentos estrangeiros 
um prazo mínimo de permanência no Brasil, a exem
plo do que faz o Chile. Já defendi tal idéia no passa
do e continuo a fazê-lo. 

Sr. Presidente, termino aqui o presente discur
so. Gostaria apenas de reiterar o que disse ao longo 
desses minu1os. Em primeiro lugar, que a ,queda das 
taxas de juros, ansiosamente aguardada por todos 
nós e, tenho certeza, pelo Governo também, çl!Jpen
de de um esforço de ajuste fiscal do setor público e, 
em especial, do Governo Federal. Em segundo lu
gar, que, entre as medidas a tomar para se atingir 
essa meta, é mister proceder a um controle mais rí
.gido do ingresso de capitais especulat:vos de curto 
prazo no País, de forma a restringir. o enorme au
mento do endividame~to público décorrente desse 
ingresso. · -- - - -

Estou certo de que o Presidente Fernando. 
Henrique Cardoso e sua E(luipe de Governo terão 
presteza em atacar os problemas que põem em ris
co o Real, e com isso entraremos. de fato, em novo 
ciclo de crescimento econômico, desta vez feito para 
se sustentar ao longo de muitos anos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. João França. 
o Sr. Ramez Tebet deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Vafmir Ca~ 
pelo. · 

SR. JOSE ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -
Como Líder, V. Ex• disporá da palavra por cinco mi
nutos, de acordo com o· disposto no art. 14 do Regi
mento desta Casa 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, SI% e Srs. Senadores, incumbi~me o Senador 

Sérgio Machado, Líder d.o PSDB nesta Casa, de'':':' 
gistrar aqui um dado que me parece extremamente 
importante e que, coincidentemente, vem ao· encon· 
tro de alguns pronunciamentos feitos nesta manh1C 
especificamente o do Senador ,João Rocha, que po
siciona a questão econômica brasileira na pauta das 
refiexões desta êasà.. · · 

Ontem, os jorm!is de todo o Pais noticiaram 
que o Índice de Preços ao Consumidor- IPC-, me
dido pela Fundação InstitUto de Pesquisas Econõmi
cas- FIPE -, da USP, caiu de 0,42%, em fevereiro, 
para 0,38%, em março. Esse índice, Sr. Presidente, 
constitui a menor taxa· de inflação desde julho de 
1986. O que ocorria no País· n-essa época? Estáva
mos no auge do Plano Cruzado, com um congela
mento rígido de preços, com _todo aquele movimento 
nacional de "laçar boi gordo no pasto", por exemplo. 
Enfim, havia uma série· de me.didas ortodoxas. _que 
se descobriu depois, pouco convenientes a médio e 
longo prazo. Com um tabelamento rígiâó de preços 
por ação de Governo, há 1 O anos, é que consegui
mos um índice de infiação desse nível. 

Com o Plano Real, sem nenhum tabelamento 
de preço, pela dinâmica normal da economia, esta
mos com um IPC de 0,38%. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, an
teontem, em São Paulo, fez uma previsão extrema
mente importante, ou seja, de que o aumen_to do_ 
custo de vida este ano. 1996, deverá ficar entre 12 e 
15%. Sua Excelência lembrou, inclusive, que, ao 
deixar o 'Ministério da Fazenda, no Governo Itamar 

·.Franco, a inflação ainda era de 40% ao mês. Isso dá 
. uma idéia do quanto avançamos em tão curto espa
ço de tempo. Saímos de uma inflação de 40% áo 
mês para uma inflação de 0,38%, agora. no mês de 

-março. 

O que acontece, na verdade, é que, no Brasil, 
a nossa memória é" extremamente boa para as coi
sas ruins, e extremamente curta para as coisas 
boas. Já estamos quase esquecidos de que vivía
mos há trinta anos de uma inflação galopante, de 
um imposto infiaCionárto que pesava; sobretudO; no 
bolso do pobre. Essa inflação tirava dinheiro do bol
so daquele que .vive de salário; um imposto irrilacio
nãrio que, ao mesmo tampo, fazia com que banquei
ros, grandes empresários, principalmente aqueles 
que não são dos setores produtivos, ganhassem rios 
de dinheiro. Ora, este dado positivo é resultado de 
uma queda abrupta da inflação por um plano econõ
mico que ainda está sust.entado em bases provisó
rias, mas que saiu da ortodoxia da intervenção dó · 
Estado na economia. Portanto, esse lado bom é. ab-
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solutamente fundamental de ser lembrado no Sena
do Federal. 

Claro que há um outro lado da moeda que tem 
que ser visto. A custa de quê a inflação está muito 
baixa? Os que me antecederam, nesta manhã, colo
caram muito bem. Quanto ao problema dos juros al
tos. é claro que já estão caindo. Não fossem os aba
los sísmicos, causados por esta Casa, no mercado 
financeiro, os juros estariam mais baixos do que já 
estão. Mas voltamos a uma curva decrescente na 
taxa de· juros. 

Na verdade, temos de reconhecer - e os que 
trabalham no selar produtivo sabem disso, principal
mente os do setor agro-pecuário brasileiro - que há 
algumas ações de governo que, por um lado, sus
tentam o Plano de Estabilização Económica mas, · 
por outro, são extremamente cruéis: as altas taxas 
de compulsórios. de juros. o próprio descontingen
ciamento .através de medidas tomadas pelo Con
gresso Nacional, do Fundo de Flexibilização, tudo 
são medidas provisórias que sustentam o Plano . 
Real. Há que ser dito e sublinhado que são âncoras 
provisórias para se manter a inflação baixa. 

E o Presidente Fernando Henrique nesse dis
curso, em Sãc Paulo, falou algo fundamental: Todos . 
querem continuar com o Plano Real? Parece-me 
consenso. Todos nós, brasileiros, estamos felizes 
com a inflação baixa. Só que não .estamos felizes . 
com essas âncoras provisórias de sustentação .do : 
Plano Real. O que temos que fazer?-Tirar essas ân
coras provisórias e cruéis que sustentam o Plano 
Real e buscar as âncoras definitivas. Por quê? Por
que no momento em que buscarmos. as âncoras de-.. 
finitivas, poderemos ter uma queda real de juros que . 
está penalizando o setor produtivo e é verdade -
corno disse o Senador Jonas Pinheiro - está penali
zando os EStados e Municípios nas suas.dívidas pú
blicas. Poderemo_s_ também· diminuir as taxas de 

.• compulsório; diminuindo as taxas de compuÚ;ório, . 
poderemos aumentar a demanda de mercado. O au, 
menta da demanda qe mercado vai ·gerar aume~to. 
de produção; o aumento de produção gerará empre
go; o aumento de emprago vai gerar de~envolvimeQ
to e, também, rotatividade do capital - como bem . 
lembra o Senador Bernardo Cabral. · · 

. Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores. com 
isso •. o· que acontece com o País? O País volta a 
crescer com uma diferença do modelo de desenvol
vimento das últimas décadas, porque volta a crescer . 
com inflação baixa 

Se é tão bom assim, qual é esse remédio e por . 
que não o tomamos logo? Ora, não há outro cami-

nho para buscarmos bases permanentes para o Pla
no Real senão diminuir o déficit público, buscando o 
equilíbrio fiscal para que o Plano de Estabilização 
Económica tenha base permanente. 

Se isso ocorresse em nossa casa, saberíamos 
o que fazer. Bastaria reunir nossos filhos, a esposa 
e fazer a seguinte conta: quanto ganhamos? Soma
ríamos o nosso salário, o salário da esposa, algum 
ganho adicional; as contas de um lado e, de outro, 
os gastos: o colégio dos meninos, médico, extras e a 
prestação do apartamento. Feitas as contas, chega
ríamos à conclusão de que não podemos gastar 
mais do que ganhamos. E se o equilíbrio familiar é 
não gastar mais do que se ganha, isso não difere 
muito do equilíbrio das contas públicas. 

É preciso que este País, de uma vez por todas. 
tenha o juízo de não gastar mais do que arrecada 

Esse déficit público é que exige, de um lado, a 
emissão de moeda, de outro, as altas taxas de juros 
na especulação financeira 

E como nós, do Congresso Nacional e do Se
nado Federal, podemos ajudar o País ne8Sa mudan
ça que vai fazer com que os governos - o ·Governo 
Federal, os Governos Estaduais e os Governos Mu
nicipais - gastem menos ou pelo menos o mesmo 
que arrecadam? E por que digo menos? Porque se
ria muito bom que os governos pudessem gastar 
me.nos do que ganham para sobrar um póuquinhci 
pará investir na Saúde, na Educação etc.· 

· · Para isso. é preciso acelerar as reformas. Não 
há oUtro caminho. Se hoiJvesse outro caminho mila
groso, será que o Presidente Fernando Henrique -
homem tão inteligente -, será que os seus Ministros, 
será ·que o Congresso Nacional,· será que aqueles 
que o CritiCam, principalmente estes, teriam apresen-
tado uma fórmula· ou· saída milagrosa? · · · 

·.·:Aqueles que·foram ao' Chilii trouxeram a notí
cia do equilíbrio fiseal daquele· pais, que fez com que · 
as contas públicas chilenas ficassem equilibradas e. 
a partir daí, aquêl'a nação amiga pudesse crescer 
com estabilidade ec.onõmica · 

. . Aqueles que conhecem as economias prósperas 
mundiais trazem quais notícias? Aqueles que estudam 
a teoria econõmicà trazem quais notícias? Todas elas 
são convergentes. Só há um caminho: eliminar ou di
minuir o déficit público como forma de o pais ter um · 
modelo de deserwplvimento sustentado. 

E. para isso, Sr. Presidente, Sr'ls. e Srs. Senado
res, já avançamos muito. FJZerríós cinco reformas da 
ordem econõmicá ·que não teriam sido possíveis sem 
o Congresso Nacional, para atrair o capital privado 
para os selares produtivos da economia Já temos 
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condições, com a regulamentação das atividades eco
nômicas, de começar a diminuir o tamanho do Estado. 

Estou recebendo aqui os cumprimentos do 
eminente Senador Ademir Andrade e gostaria que fi
casse registrado em ata. 

O Sr. Bernardo Cabral - Cumprimentos elo
giosos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Cumpri
mentos elogiosos, é claro. Mais do que isso, eu que
ria dizer que, se conseguirmos o consenso, o enten
dimento político, na discussão das nossas divergên
cias, o que é democrático; se conseguirrnosocon
senso numa reforma previdenciária que acabe com 
o déficit da Previdência, sem penalizar os aposenta
dos de baixa renda; se conseguirmos o consenso 
numa reforma administrativa que não penalize o ser
vidor público, porque o servidor público não é culpa- · 
do disso, mas que elimine privilégios e diminua o 
gasto do Governo ccnsigo mesmo; se conseguirmos 
fazer uma reforma tributária que racionalize a arre
cadação de recursos neste País; se conseguirmos, 
com essas medidas, di mi nu ir o déficit público, que 
no ano passado foi de 4,5% do PIB - e isso é gran
de em qualquer pais do mundo; se conseguirmos di
minuir esse déficit, ai, sim, poderemos dizer ao Pais 
que o Congresso Nacional e este Senado Federal 
cumpriram sua missão, apoiaram o projeto de mu
danças democráticas e profundas na soCiedade bra
sileira. Poderemos dizer, ainda, que conseguimos la
pidar com o nosso trabalho um novo projeto de pais: 
um projeto de pais mais justo, com um Estado me
nor, cumprindo melhor as missões qye lhes são pie
cípuas na sociedade. E, mais do que isso, consegui
mos esculpir uma economia livre das amarras gover
namentais, uma economia que possa crescer, Cjue 
possa gerar empregos, que possa ter competitivida
de internacional, mas sobretudo que não gere infla
ção, que não penalize as camadas mais humildes da 
sociedade brasileira. · 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que o lado 
positivo é termos um índice de IPC de 0,38% ao 
mês. Graças a Deus, a inflação não está apenas 
baixa, ela está caindo. Mas nós não podemos ficar 
de braços cruzados. Ternos que buscar as reformas 
profundas na ~anomia brasileira que façam com 
que essas peque"nas taxas de inflação ganhem per
manência, a partir da estaibilidade fiscal, a partir da 
reforma do Estado e a partir dos contornos que po
demos dar a um novo projeto de pais. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr.- Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Rober
to Arruda, o Sr. Valmir Campelo, deixa a ca
deira da presidência, que é .ocupada pelo Sr. 
João Rocha 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, vejo que a ses
são de hoje está praticamente toda ela dedicada à 
análise ou a comentários sobre a ccnjuntura econó-
mica do Pais. · 

Isso sõ foi quebrado graças ao excelente pronun
ciamento feito aqui pelo nobre Senador Bernardo Ca
bral dizendo da importãncia da cufiura neste Pais. -

Eu quero ir na esteira de todos que analisarann 
aqui a conjuntura econõmica. brasileira Sabem por 
quê? Porque quero reconhecer também, junto com V. 
Exªs., alguns fatos que estão claros e vivos perante a 
Nação brasileira Esta inflação de 0,38% é a mâis bai
xa dos últimos anos na História do Brasil, sem dúvida 
nenhuma Mas devemos atentar para o custo dessa 
queda inflacionária E isso não significa nenhuma críti
ca à politica. econõmica do Governo. Muito pelo contrá
rio, até mesmo ocupo esta tribuna para aplaudir recen-
te decisão do Conselho Monetério Nacional. · - · 

Esta semana foi dedicada às pequenàs e mé
dias empresas, que aqui se reuniram; pequenas e 
médias empresas que estão clamando por medidas 
que possam tirá-las do estado de inquietação e sufo
co em que se encontram; pequenas e médias em
presas que querem um novo estatuto. Nesta Casa 
tramita uma lei do Presidente José Samey, procu
rando dar-lhes um novo estatuto. 

Mas quero referir-me à medida adotada pelo 
Conselho Monetário Nacional, que veio relativamen
te em socorro das empresas, mas, mesmo assim, 
merece as nossas congratulações e me~e que re
gistremos o fato nos Anais desta Casa. 

Vou dizer por que acredito que a recente medi
da do Conselho Monetário Nacional deve ser sauda
da aqui: é porque está dando a impressão para nós, 
que tão ansiosamente esperamos· que se eliminem 
os entraves que estão existindo para o perfeito de
senvolvimento deste Pais, que há umà fresta na ja- . 
nela da esperança, quando vemos o Governo dar 
mais prazo para que as pequenas e médias empre
sas.se ajustem a uma taxa de juros menores do que 
elas estão pagando no momento, permitindo o rene
gociação das suas dividas. 

Isso é altamente auspicioso, porque é o reconhe
cimento da maior torça de trabalho de nossa Pátria 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, as pe
quenas e médias empresas representam 4 milhões de 
estabelecimentos, respondem por 48% da produção 
nacional.. São as pequenas e médias empresas as res
ponsáveis por 60% da ofertaâe empregos do ·srasil. 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00767 

São elas que se incumbem de 42% dos salários pa
gos e são elas que respondem por 21 % do Produto 
Interno Brulo. Essas pequenas empresas agora po
dem ao menos comparecer perante os estabeleci
mentos de crédito para renegociarem suas dívidas. 

E aqui, agora, ao cumprimentar o Ministro da Fa
zenda e as autoridades econ6micas do País, desejo 
também fazer-lhes um apelo. Sabemos que muitas 
medidas do Governo não estão chegando às agências 
bancárias. Podemos verificar isso no setor agrícola _ 
Quando o agricuttor chega à agência bancária para fa
zer a securitização da sua dívida, encontra mil e um 
embaraços, praticamente impedindo ou tolhendo aqu~ 
lo que o Governo determinou. OS bancos, às vezes, ig
noram as medidas governamentais. 

Então, formulo votos, mas também peço ao Mi
nistério da Fazenda e ·ao Banco Central, ou seja, à 
autoridade governamental de direito que faça cum
prir essas medidas que nós estamos aplaudindo, as
sim como estamos aplaudindo a sensibilidade do 
Governo, que parece estar enxergando que a classe 
média está aflita, que a classe média está sufocada, 
que as pequenas e médias empresas não aguentam 
mais. Esse é apenas o primeiro· passo para tirar as 
pequenas e médias empresas do sufoco. 

Na reunião de ontem do Conselho Monetário 
Nacional foi dito que o Banco Nacional de Desenvol
vimento Econõmico e Sócia! ·vai, dentro em breve, 
proporcionar a oportunidade do capital de giro, para 
que essas empresas possam voltar a investir. Se 
não houver investimentos, essas medidas adotadas 
pelo Governo vão redundar· em pratica.mente nada. · · 

Então, desta tribuna, desejo diiêrque está cer
to o Governo. Mas vamos andar um pouco mais por
que já está na. hora, mesmo, de nós brecarmos a5 
altas taxas de juros, nobre Senador· João Rocha, 
que. preside esta sessão . e • que também fez uma 
análise da conjuntura econõmica . _ . . . 

. Devemos prestar ·atenção. Essas altas taxas 
de juros . precisam ir caindo gradativame.nte, .'118i' 
estâ demorando muito. · · · · . . .. 

. Vejam: chego a não compreender, por exem-· 
pio, 6o'mo é que não se adotam medidas para salvar 
a Federação brasileira. V. Exª abordou o· assunlo 
muito bem. Os Estados brasileiros, hoje, estão au" 
mentando as suas· clívidas, não em razão da tomada 
de novos empréstimos, mas em razão das elevadas 
taxas. de juros que são obrigados a pagar. · 

Assim, quero deixar registrado aqul, nesta 
·Casa, a decisão do Conselho Monetãrio Nacional, 
que alterou de 12 para 24 meses o prazo para a re
negociação das operações de crédito contratadas 
até a data da publicação da circular proposta, bem 
como reduzir o montante por mutuário para R$50 
mil, contemplando as microempresas e empresas de 
pequeno porte, definidas na Lei nº 8.864, ainda per
mitindo acesso aos créditos rotativas e empréstimos 

assumidos em _nome pessoal pelos sócios adminis
tradores. Isso é muito importante. 

Até a dívida contraída com cheque especial, 
desde que essa dívida contraída com cheque espe
cial tenha sido feita para aplicar nas empresas, tam
bém poderá ser renegociada 

Então, acho que devemos aplaudir essa medida, 
louvar essa medida mas não nos contentarmos exclu
sivamente com ela. Vamos torcer para que venha, 
agora, o capital de giro mas que venha, não com os ju
ros excessivos· que estão sendo cobrados, porém com 
juros compatíveis, para que haja iíwestiiTlenlo. · · -

Quero dizer que o pequeno e médio empresá
rio brasileiro são muito corajosos. Sabem por quê? 
Porque hoje, por exemplo, lá no meu Estado - comó 
eu gostaiia de estar no meu Estado, Sr. Presidente! 
-, haverá a inauguração de um complexo industrial 
ali na região da Grande Dourados, mais precisamen
te no Município de pequeno porte denominado Nova 
Alvorada do Sul. Lá, o Grupo Dai las, de um amigo 
meu, o industrial Waldir José Z.or;:o, inaugura novas 
instalações e consegue, ainda, expandir as suas 
empresas, dando uma demonstração de vitalidade e 
merecer os nossos cumprimentos. 

Aí está, as empresas bras ii e_k~s querem produ
zir, mas precisam proâuzir em condições de compe
tir no mercado. E para ter condições de competir no 
mercado, numa economia globalizada, em que se 
permite ·a importação, é n~essárío que haja, como 
IJ. .. EXª, proclamou, Sr. Presidente, a diminuição das 
taxas de juros e incentivos à$ pequenas e médias 
ei)ipresas, que os estão reclamando, e que poderão 
vir com a regulamentação dó dispositivo constitucio
nal; com a aprovação, por exemplo, do projeto de lei 
do .Presidente Samey, que procura dar um novo es
tatuto às pequenas e médias empresas. 

· · · Quero me congratular com V. Exª, Sr. P·resi
dÉ;mte, càm os Se11adore$ 'que ~tão presentes na 
Casá 'neSta sexla-feira e dizer - volto a afirmar -
que_ pude observar no Minjstro ·Malan, com quem 
estive no correr cesta semana, uma josta· preocu
pação·, porque levei pessoalmente a S. Exª, junto 
com o Governador e toda a ·Bancada do Mato 
Grosso do Sul, ·as apreensões do nosso Estado, 
que é um Estado produtor e tem a sua economia 
praticamente embasada em dois pilares: a agricul
tura e a pecuária. É um Estado no qual, quando há 
uma inauguração como essa,. do Grupo Dallas, é 
uma festa, porque ainda não é um Estado indus; 
trializado, mas exportador daquilo que produz. E 
um Estado, portanto, que estâ sustentando o Pla
no Real, tão decantado nesta Casa e tão decanta
do pela sociedade brasileira. 

Não há dúvida nenhuma de que a âncora prin
cipal do Plano Real, de que o que estâ sustentando 
o Plano Real, o que estâ promovendo a distribuição 
de renda neste País, é a produção, é a agricultura e 
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é a agropeicuária; quem está sustentando o Plano 
Real é a classe produtora. 

Por isso, Sr. Presidente, festejo quando o Go
verno Federal começa a abrir as janelas para um 
novo horizonte, que este País está esperando. É 
verdade, não se faz tudo_de uma vez, mas tenho a 
convicção de que - a minha sensibilidade indica -
chegou a hora, chegou o n 1omento, não dá mais 
para retardar a ajuda 'àos Estados da Federação 
brasileira, sob pena de se acabar com a Federação. 
e a ajuda aos pequenos e médios empresários, que 
estão produzindo e querem produzir ainda mais para 
a grandeza deste País. --

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo 

a palavra à SP.nadora Marluce Pinto. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 

Valadares: 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 

(PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srª-s. e Srs. Sena
dores, como é do conhecimento do Senado, ontem, 
17 Senadores com assento nesta Casa, dos mais di
versos Partidos, deram entrada, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, em um mandado de segurança, 
para que a CPI dos Bancos venha a funcionar, já 
que foi criada regularmente e, por uma decisão ex
temporânea do Plenário, que foi acatada pela Mesa, 
foi extinta. 

Inconformados, nós, de PSB, do PT, do PDT, 
do PMDB e também do PTB, batemtis ás portas do 
Pretória Excelso na certeza de que esse equívoco 
cometido pelo Legislativo será corrigido, com base 
na Constituição. -

A primeira pergunta que se faz, Sr. Presidente, 
é a seguinte: Qual é o embasamento jurídico dos im- · 
petrantes para que o Supremo Tribunal Federal pos
sa intelierir numa decisão do Legislativo? O emba
samento jurídico está na Constituição, está na nossa 
Carta Magna.-

Em primeiro lugar, ao colocar em deliberação 
uma -preposição inconstitucíonal apresentada pelo 
líder do PFL, Senador Hugo Napoleão, a Mesa atin
giu o art so, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 
que garante a p:ermanência do ato jurídico pelieito, 
pois o requerimento que compunha a CPI fora apre
sentado com 1/3 das assinaturas exigidas e mais 
duas, com prazo determinado de 180 dias para o · 
seu término; foi lido na Hora do Expediente da Casa, 
publicado, como manda o Regimento, e nenhum 
protesto houve nos 12 dias em que tramitou, inclusi
ve tendo havido a indicação da maioria dos setls 
membros pelos diversos,Partidos presentes no Se
nado Federal. Não só a indicação, como a instala
ção da CPI faz-se de forma regular. 

Mas se houver alguma dúvida sobre este as
sunto, ternos embasamento jurídico. Basta que con
sultemos o professor emérito de Direito Administrati
vo, Hely Lopes Meirelles, que foi Secretário de Esta-

- _do do Governo de São Paulo em quatro ocasiões, 
apesar de não ser político, nas Pastas da Justiça, do 
Interior, da Educação e da Segurança Pública Foi 
também parecerista emérito e advogado militante. 
Acima de qualquer dessas atividades, porém, seu 
nome ficou indelevelmente ligado ao Dire~o Público 
brasileiro, pela sua conbibuição à evolução da maté
ria em obras hoje consagradas sobre Direito Admi
nistrativo, Direito Municipal, sobre o mandado de se
gurança e demais wríts constitucionais, e sobre lici-
tação e contrato administrativo. . 

É esse grande professor, que honrou o nosso 
Direito que diz, em sua obra intitulada Mandado de 
Segurança, edição atualizada, de 1996: 

_ "Só não se admite mandado de segu~ 
rança contra atos meramente normativos (lei 
em tese}, contra a coisa julgada e contra os 
interna corporis de órgãos colegiados. E 
as razões são óbvias para essas r~strições: 
as leis e os decretos gerais, enquanto nor
mas abstratas, são insuscetíveis de lesar di
re~os, salvo quando proibitivas; a coisa jul
gada só é invalidável por ação rescisória 
-(CPC, arl485, e -STF,Búmula268); e os in
terna corporis, se realmente o forem, não 
se sujeitam a correção judicial".-

Em outro trecho deste mesmo livro, à página 
32, ele fala sobre as deliberações legislativas, caso 
do arquivamento da nossa CPI. · 

"Por deflberações legislativas atacáveis 
por mandado. de segurança entendem-se as 
decisões do Plenário ou da Mesa ofensivas de 
direi!o individual ou coletivo de terceiros, dos. 
membros da Corporação, das Comissões, ou 
da própria Mesa. no uso de suas atribuições e 
prerrogativas institucionais. As Cãmaras Le
gislativas não estãÓ dispensadas da obser
vância da Constituição, da lei em geral e do · 
Regimen!o Interno em especial. A tramitação 
e a forma dos atas do Legislativo são sempre 
vinculadas ás nonmas legais que os regem; a 
discricionariedade ou soQerar1ia dos corpos lã
gislativos só se apresenta na escolha do con
teúdo da le~ nas opções da votação e nas 
questões interna corporis de sua organiza.. 
ção representativa Nestes atos, resoluções 
ou decretos legislativos caberá a segurança 
contra ofensivos de direito incf.Vidual público 
ou privado do impetrante, como caberá tam-
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bém contra aprovação de lei, pela Câmara, 
ou sanção, pelo Executivo, com infringência 
do processo legislativo pertinente, tendo le
gitimidade para a irrpetração tanto o lesado 
pela aplicação da norma ilegalmente elaborada 
quanto o Par1amentar preju::licado no seu direito 
pü:Jiico sl.bjetivo de votá-la regularmente". 

Sr. Presidente, trata-se de um dos papas do Di
reito Administrativo brasileiro e especialmente do man
dado de segurança, Hely Lopes Meirelles. Ele diz tex
tualmente que as "defiberações do Legislativo podem 
ser conigidas pelo Judiciário". No caso, quem é o Po
der competente para anular uma decisão do Legislati
vo, uma decisão extemporânea quanto essa do sufo
camento arbitrário de uma CP! organizada, regimental
mente correta? é: o Suprérno Tribunal Federal. Está no 
art. 102, I, d, da nossa Carta Magna, que o Supremo 
Tribunal Federal é competente para julgar o mandado 
de segurança contra ato praticado pela Mesa Diretora 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 

E que ato foi esse, inquinado de ilegalidade, de 
inconstitucionalidade? O ato foi o .de permitir que 
uma questão de ordem que lesava a nossa Consti
tuição, que violava o nosso Regimento, fosse colo
cada em votação, justamente dispondo sobre maté
ria já vencida, com fato consumado, que feria de for
ma clara, insofismável e transparente aquilo que 
chamamos no Direito Constitucional de ato jurídico 
perfeito, porque ele se revestia·de todos os requisi
tos necessários para a sua validade. '· 

Não me demorarei muito na abordagem desse 
assunto, uma vez que esta é uma Casa política e 
não jurídica. e porque o que se decidiu aqui sobre o 
destino da CPI foi se o Governo Federal ainda me
recia confiança desta Casa, ou não. Deu-se, pode
mos assim dizer, um perdão aos equívocos, às fa
lhas, aos erros do Banco Central e do Governo Fe
deral, quando, apesar das evidências que foram di
vulgadas por toda a imprensa nacional, o Banco 
Central injetou R$5,8 bilhões em um banco fantas
ma que maquiava balanços e montou uma carteira 
de empréstimos ficticios, depois de dar um rombo, 
que "não foi descoberto", durante 1 O anos, de cerca 
de R$5 bilhões. 

Sr. Pr!lSidente, Srs. Senadores, apesar das dú
vidas, das desconfianças que poderiam surgir por 
parte de qualquer gover:nante, deu-se prioridade à 
resolução do Banco Nacional, mediante a qual os 
seus correntistas e investidores não tiveram nenhu
ma dor de cabeça Aliás, eles não têm nenhuma cul
pa de encontrar um banco aberto, acreditar na viabi
lidade de suas finanças e fazerem suas aplicações. 
A culpa é do Banco Central, que não fiscalizou deli- . 
damente o Banco Nacional. 

Deu-se prioridade ao Banco Nacional. O Banco 
Econõmico quebrou primeiro, e até hoje muitos dos 
seus correntistas, muitos dos seus investidores fo
ram ao suicídio, foram à quebradeira, foram à falên
cia; os que restaram estão sem saber o que fazer a 
essa altura dos acontecimentos, porque o Governo 
Federal só se sensibilizou com a situação do Banco 
Nacional. 

Perguntei ao Diretor de Fiscalização do Banco 
Central, quando esteve na Comissão de Assuntos 
Econõmicos para um depoimento, por que se resol
veu primeiramente a situaçãO do Banco Nacional, e 
não do Banco Econõmico. O Senador Pedro Simon 
ajudou-me na resposta: "Senador Valadares, é por
que o Banco Nacional é Nacional e o Banco Econõ
mico é da Bahia .•• " 

O Banco Nacional naturalmente sensibilizou 
mais o Governo, talvez devido aos interesses que ali 
estavam. O Banco Central atendeu a possíveis pedi
dos- para mim, não fortes; mas para o Governo, 
fortes - familiares, que participavam da direção do 
Banco Nacional. 

Sr. Presidente, antes de terminar este discurso, 
peço a V. E# a transcrição desse trabalho que confi
gura o mandado de segurança impetrado pelos de
zassete Senadores, encabeçado pelo autor do re
querimento para a criação da CP!, este orador que 
fala a V. Ex"s. 

Esse trabalho contou com a participação, que 
considero fundamental, do Partido dos Trabalhadores, 
mediante a atuação do jovem advogado Tales Chagas -
Machado, profissional talentoso, competente e inteli
gente, que honra a assessoria do Partido dos T raba
lhadores. Houve também participação da assessoria 
ao Partido Socialista Brasileiro, que, em nenhum mo
mento, negou a sua contribuição para que pudésse
mos, em última instãncia. tentar a anulação de um ato 
arbitrário que arquivou a CPI dos Bancos. 

Incluímos, Sr. Presidente, entre as justificativas 
para que o pedido liminar fosse atendido, uma frase, 
que está às pág. 32, com a qual terminarei este dis
curso. Trata<se de uma frase de um integrante da 
Suprema Corte norte-americana. Louis D. Brandais, 
que fala da clareza, da transparência com que os 
aios legislativos aparecem na sociedade para a in
vestigação de escândalos no Poder Executivo: 

"A publicidade é exatamente recomen
dada c:Omo um remédio para os males so
ciais e industriais. A luz do sol, diz-se, é o 
melhor dos desinfetantes; a luz elétrica, o 
mais eficiente policial. • 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ANTONIO CARLOS VALADARES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO: 



00770 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de !996 

Excclcntíssirno Senhor t\·1inistro-Prcsidentc elo Supremo Ti·ibunal fcdcr:1l 

ANTÔNIO CARLOS V ALA DARES, brasileiro, scJ1-<iwdo 
judicralmcntc, advogado. atoalmentc no exercício de mandato de· Sl·nador 
da República, pelo Est:1do de Sergipe, residente c domiciliado enr flrasilia. 
na SQS 309, 13loco "D", apartamento 303; JOSÉ EDUARDO flE 
BARROS OUTRA, brasileiro, divorciauo .. geólogo, atualmcnte no 
exercício de mandato de Senador d01 Rcpúblrca, pelo btado de Serg1pc, 
residente c Jomiciliado Clll Brasília, Distrito Federal, na SQS 309, moeo 
"C", apartamento 602; JtJNIA MAR ISE DE AZEREDO COUTINI 10. 
brasileira, solteira, jomalista, atualmcntc no exercício de mnndato de 
Scnndora da Rcpúblic~. 'I' elo Est01do de. Minas Gerais, resi1k:ntL' c 
domiciliada cm Brnsilia, Distrit<l Federal. na SQS 309, Bloco '<i ... 
apartamento 204; ADEM IR GALV i\ O ANDRADE, brasileiro, <.:asndo. 
engenheiro civil, atualmcntc no· exerCício de mandato· de Sennd<u da 
República, pelo Estado do Pará, rcsidcJitc e. doniiciliado cm Brasília .. 
Distrito federal, na. SQS 309, Bloco ''(]"; apartamcnto60 I; BENFI >!Tt\ 
SOUZA DA SILVA S/\Ml'/\!0, bra~ilcir:1, cil~ada, assistente SP<.:ial., 
atualmcntc no exercício de mandato de Senadora da República. pdP 
Estado do Rio de Janeiro, rcsid~nte ·c domiciliada ém L3ntsília, Dis!l iiu 
Federal, na SQS 309, Bloco "G"; apar(aJncnto i O!; 'LAURO" ;\LV ARES 

. DA Si L V A CAMPOS, brasileiro, cas:1do, 1irofcssÓr univcrsit;'u i o. 
atualmcntc no cxc:ccici~ de mand:lio de Senador' d;i Rcpúblicà, pelo l.Ji~tr ii o 

· Federal, rc~idcntc c doll][çjliado cm Biasiliú; Distri!9 Federal, no Slvii'W <) 

06 - Conj. · 02 - Casa U4; f:DUARDO M/\T ARÀZZO SUI'I.IC:Y. 
brasileiro, casado, ·professor ui!Ívcrsit.~rio, · attiá!lilcntc nà:' c:i.<;:tci~i;J de 
mandatei de Senador da República, pélo ÉstadÓ dc'Siio Piú!lo; residente ·c 

domiciliado . cm Brasília,. Distrito F edci:al, na SQS 309:: t3foéo · ~;[J". 
apartamento !04; MARIA OSMARINA'StLVA DE SOUZA.(MARINA 
SILVA); brasileira, casada, professora, atualmente no· exercício de 
niandat<.r-cfc Scn:1dora d:1 República. pc'lo Estado do Acre. ·IC~i,·k'ntc c 
domiciliado cm l3rasib. Distrito Federal, mi SQS 309, Blocú "D ... 
apartamento 102; DARCY RI8EIRO,- brasileiro, casado, etnúlo!!o. 
atualrncntc no exercício de mandato ele Scn<~dor da Rcptrblka, pelo. Estado 
do Rio de Janeiro, rcsiJcntc c domiciliado cm Brasília, Distrito fcdcrnl, na 
SQS 309, Bloco "C', <tpartamcnto 20 I; EMÍLIA THEREZINIIA XA VIFR 
FERNANDES, brasJicira, casaua, profcssorh, atualmcntc rio cxcn:ício de 
mandato de Senadora da República, pelo Estadn do Rio Grande do Sul, 
residente c domiciliada cm Brasilia. Distrito I'cd.cral. na SQ~~JCJ<J, l'lln\:<> 
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"C", apartamento 304; ERN/\NDE.S AMORIM, brasileiro, <ltvorciado. 
professor, atunlmcnt.c no exercício de mandato de Scnndor da Rcpt'tblica, 
pelo Est<:Jdo ele Rondôttia, n:sidcntc c domiciliado em Brasília, Distrito 
Federal, na SQS 309,l31oco .. o··. :~pat1amento 103; Gl.lrVAN f30RGES, 
brasileiro, casndo, sociólogo. atualmente no exercício de mamlatu de 
Senador da Rcpúblic<:~, pelo Estado do Amapá, residente c domiciliadO. cm 
Brasília, Distrito Fcclcml, na SQS 309, Bloco "D", apartnmcntt> ·10 I, 
RON/\LDO CUN!-1/\ l.l:'vl/\, llr::1sileiro. c::1sado, <Jdvogado, atunlmctJtc no 
exercício de :nandato de Senador da Rcpúblicil, pelo Estado da i'<Jraiba, 
rc~;idcntc c Jomicili::1do cm Brasilia, Distrito Federal, na SQS 309. Bloco 
"D", apartamento 304; SEI3ASTJÀO FERREIRA ROCJIA, bt asileiro, 
c<Jsãdo, médico, at;tàlmcntc no exercício de mandato de Senador da 
I~cpública, pelo E~tado do Àlllapó'l. residente c domiciliado cm !3r:~sília, 
Distnto 1\:dt:r:d, nn S<.)S :W'!. lllt>co ·'G", 11partamcnto •103; ROI.31Jno 
REQUIÀO DE .~1ELLO 'E SI LV A, brasileiro, casado, advogndo, 
atualmentc cm exercício d·c.mnncbto de Scnndor d;1 República, pelo Fst;Jdo 
do Paran;í, residente c Jomi~:iliado em Brasília, Distrito Feder~!. 11;] SC)S 
309, 13loco "G", :1p:trtamcnto (,(),f; PI: ImO JORGE SIMON, br;JsdL'Ílo, 
<:asado, advol!~tdo, atualmcnte no excrc.:ício de mandato de Scnadt>r da 
Rcpliblica, pelo Estado do Rio Grande do Sul, residente c domicilindo cm 
Brasília, Distrito Federal, na SQS 309, l3lllco "C", ~partamcnto 60·1 ~ e 
OSMAR FERNANDES DIAS, brasileiro, separado judici;J!mcntc, 
engenheiro. agrônomo, •;]tuaimcntc cm exercício de mancbto parlamentar 
pelo Estado do l'aran:í. n:sJdL·ntc ·c donnciliado cm 11rasílta. I listr i to 
f'cdcral, 11<1 SÇ)S 309. Bloco"(;'', ap~rt;uncntn ~o~:- por sctÍs procmado1cs 
infi·a-assinados, consoante mandatos cm anexo (does. O 1 a .17. ent ;mexo, 
art. 38/CPC, redaÇfio da 'Lei 8952194 ), vêm, respeitosamente á prcscnçn de 
Vossa Excc!êiJcia pronlov~r o prc.scntc i\1ANDADO DE SEGUIZAN(,'A 
COM PEDI[)O DE UMINAR <.:onlra AIC J D/\ M(S/\ DIRETORA UU 
SEN-ADO FEDERAL Fcdc6i!, o que li17.Ctll com fundamento nos mts. 5°, 
inciso LXIX, da Constitl1içiio d<J República· c I o d~ Lei n. I 533, de .>I de 
dezembro ele I 951, pelos motivos seguintes: 

I- OS FATOS 

I. Os lmpctmntcs são Senadores da República; integram o 
Senado Fc.dcml na alltal Legislatura (v. /)I(Íf'/(). do Crmgre.1·.1·o.(S('rlio 11)
Q2.02.95, p. 1886 <1 (976, cm anexo). Nessa condição, juntamente com 

00771 
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outros 12 (doze) Senadores-- perfazendo um total de 29 (vinte c ltm·c). 
portanto mais de um terço dn Cnsa, composta de 81 (oitenta c 11111) 
Scnndorcs -- subscrt·,·cr:un un1 l·cqtH.:nnicnlo. nos lermos do arl. SR. § :\'' úa 
Constttuiç<lo l'cdcral, para IJLIC fosse é1 i:tda tnna comiss:io parlalllcntar Jc 
inqtiérito, composta de 13 (treze) mel!lbros 1i1ulares c 08 (oito) suplentes. 
com fito de, no prazo de 180 (cento c oitenta) dias. apu~r t·er/w: 

"A rC.\f'0/1.\'Ciin/iJ"'/e ''il'll ou cnmmaf de a~-:emes púh/Jcns 011 

fir/V(ldo.\· do .'>'lstellw l:lllmlcelro Nacwnal que. por aç"ru1 ou 
onllsscio fiosswn ter U/11.\lldo f".''fiiÍ::os à if111cio -- em espe,·ial 
ao /Junco ( 'elltraf elo Hra.H! -- e cu;os · hancos. t<'ITiwm sido 
atmg1Jus, a pari/r de 1'.1')5, por uliel~l'eii\Bo ou ~·o/o,·aclos <'III 

regime ele aclmuus/ rapio e.,peoal. h em co11w 111 1'<'.1 '':SW' cin 
projimclulade 11 f'I'IÍI/ui, denunctada pela imprensa. de 
a/ivldades· ilícllas. refaoonwfil.v co/lt l'!lrf>nlsf!lnos e halallceres 
jícltÓiJ.I, .JlÍ allaftsaclos uu em a11<Íhw. [)(•/o flanco ('entra/ do 
fJrasd e. asSim, ramhém, a remessa ilegal de moeda para o 
exrerwr" 

E que: 

. . 
"apurados o.v/(11os .. seJcrm as condu.wies da C!'/ !!ncaminhadas 
ao Mimsrérm.'híhl!co para 1Újinspre\'isro.1· em l.ei. ~a:uml et)l/lo 
a apreseiuaç'lio ele sugeslties. · l'isall({o a aJoçcio de nm·os 
procedmtentos l<·gms que llllf>l'Çl/111 a prcíllca Je aios le.l"ll'li.\' (IIJ 

!:.reino :'file pos.wu11 ser praltcmlos por jilllcwmírios púhhcos e 
demm.\··agen/('.1' \'IIILIIfwlos ao Ststema Jimallce_tr.o Nauona/" (v. 

Reqúerimento n° 198, de 1996, em anexo, acostado ao Oficio no 
SF/363/96). . . 

2. O referido requerimento fói apresentado cm Plenário no din 06 
de março de 1996, na "Hora do ExpcdiciÚe", nos lermos do art. 2:15, inciso 
III, alínea a, item 4, do Rcgintcnlo ln lemo du Scn~Ido Federal. Fui di1 igido 
a Sua Excelência, o Scnltor Prcsidc:lltc d:t Mesa Dirctt.>ra du Senado 
Federal, qtte, entendendo prccncbtdos os requisitos constitucionais de 
admissibilidade -- estar o rcqucnmcnto subscnto por pelo merws tllll terço _ 
dos membros do Senado Fedcrnl; ha\er dctci1ninaçiio dn fato a ser 
apurndo; c ler sido fixõ1do pra7o certo parn ~seu funcionn!llento --, 
determinou, na 1.\lcsmada1a, seu regular processamento: leitura, ntllllCI:lÇiio 
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e publicação (v. "fol11a de tramiúção", dcspncll() cxamdo no Requerimento 
no !98/96 e !Jrcíno Jo Senudo Fedem! , 07.03. 96, p. 03596-03597. em 
anexo, acostados ao Oficio !1° Sf/363/96). 

3. Cumpridas· essas fonnalidadcs de publicizaçilo do 
requerimento cm qucstilo, qtte adqttiriu o número 198, de I 996, l1enhumn 
tmpugnaçiio, oportunamente ocorreu: com efeito. publit·ado o 
ReqLterimento 11° 198, de 1996, no !hárw do .'i<'nado l·i,deral, de 07.03.96, 
nes$a data, nem nos dias 08, I I, 12, 13, 14, 15 e 16,' qunndo ncorrermn 
sessões ordinária$ ulteriores do Senado, foi feita qualquer contcst~<lo à 
decisão da Mesa Dirctora que, repita-se, ·julgando admissivel o 
requerimento, cm questão, deu-lhe regular seguimento. Foi, dcstarte, 
automaticamente criada a CP! pretendida, constituída per se, 
indepcndcntcnientc de deliberação plenária, como, de resto. dispõe, de 
forma incondicional, o Estatuto Político 1\íJrio (V. IJ1!Íno do Senado 
Federal, 07.03:96, p. 03.597, cm anexo, acostado ao Oficio 11° SF/J6Jí96). 

4. Na ausência ' ,de disiJositivos · regimentais · espei:ífieos c 
respondendo, na se$sàó ·.ordinúria do Senado federal de 14 de março de 
1996, a "Questão de· Ordem·· ~uscitada ·à Mesa Dirctoni pelo Se!,!undo 
lmpetrante, concerncnt~ ao· rito a ser obscrvndo pa·ra indicnçãn c 
de$ignaç<io dos membros da comissão, Sua Excelência, o Senhor 
Presidente do Senado Federal. decidiu que n:io lhe cqtllpetia, de moto 
próprio, dcsigúar os componáltcs da referida CP!. Mris, valendo-se do 
di$posto no art. 78 do Regin1ento Interno dn Casa~ provocou a 
manifestação dos líderes, para que fizessem as indicações, por escrito, ·dos 
Senhores Senadores que deveri<.Jm compor a indigitàda comiss;1o, 
observada a proporcionalidade partiditri<t, assim disposta cm ra;r.'in da 
repres·cnt:Jção Humérii:<t das agrcmiaçües no Plenúrio do Senntlo: 

Titulares: PMDB, 04 (quatro) membros; PFL, O~ ·(três) 
membros: PSDB, 02 (dois) membros: PPI1, O I (um) membro; I'T. O I (um) 
membro: l'Tf3. O I (um) mctnbro c PDT, O I (um) membro: 

Suplentes: PMDG, 0:2 (dois) membros; PFL, 02 (dois). 
nH.:mbrus: f'SDB. 01 (um) ntcmbto: l'l'll, \ll(um) membro c PT, Ol (um) 
membro (v. J)r,ír/() do Sc·nudu f.'eJ(·rul. 15.03.96, p. 0•1105 a 0-1107 c 

00773 
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Ofícios 11° SF/296/96 a 302/9-(; cm anexo; acostados ao Oficio no 
Sf/363/96). 

5. Ainda na mesma scs.s:lo, respondendo a ·outra "Qucst<io Jc 
·ordem", também fon.:}tdnda pelo Segundo Impctrantc, o Senhor !'residente 
do Senado Federal aduziu que. indicados pelas lideranças p:utid:u ias c, 
após, designados componentes bastantes pnra confonnnr a maioria da 
comiss<io, isto é, 07 (sete) titulares, cssn, nos tennos do art. I 08 do 
Regimento Interno, potkria reunir--se c, mantido esse quomm (art. I 09, 
Regimento Interno do Senado fcder:JI), niiC!n impediria que toni<JSSC as 
deliberações que lhe fossem atinentes (v. /Jiúrw elo ,')enado Federal. 
15.03.96, p. 04122-04123, em anexo). 

ú. Os portidos políticos, por seus líderes, passaram, cmiio, a 
f;1zcr suas indicações, convertidas, ato contínuo, cm ·designações da 
Presidência para a CP! criada mediante o Requerimento na I 98, de I 996. 
As designações,. estabelecidas consoante as indicações partid:irias, 
perfizeram a maiOl:ia dos membros da CP!, ou seja, 07 (sete) componentes, 
a saber: 

- PDT (ludicaçõcs em l 5.03.96, através do Oficio n" 034/96 
c Designação pela Presíél9ncia 1~a mesma data): Titular: Sebastião Rocha. 

- PT (ludicaÇões cm 15.03.96, através do Oficio n" 046/96 
e Designação pela· Pr~sidência na mesma data): Titular: Eduardo Suplicy; 
Suplente: José Eduardo Outra. · 

- PMDB (Indicações em 19.0:!.\I(J, através do Oficio n" 
210/96 c Desig!lações pela PrcsidêJ.cia na mesma data) Titulares: Jadcr 
Barbalho, Ronaldo Cunha I.im<~, Gilberto Mirano,l e Renan Cnllleiros~ 

Suplentes: Fernando Bezerra e Robclto Reqni:io. 
- PPI3 (lndicaçôcs e111 I 9 O:l.9ó, através do Oficio n" 299/96 

e Designações pela Prcsidcnc1a 11:1 1nesn1a data)" Titulnr: Espcridi;io 1\min; 
Suplente: Epitácio Cnfctctri1 \v: dm:s. citados em /Juíno do S<"nado 

Fede rui, de I 5.03.96, p. 04 I I 9;. de 20.03.%, p .. 044 I 5 cn1 a11exo, 
acostados ao Oficio 11° SF/363/%). 

7. · Mister consigimr que as designaçües, além de-publicadas no 
/)/CJrro do Senado Federal foram, outrossin1, sendo, desde então, 
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devidamente publicadas nas "Ordens do Dia", onde são registrad<ls as 
atividadcs c;n cmsu no Sc:n;1du l'cd<.:iid (v "Ordens do Dia" do Senado 
Federal de 15.03.96, p. II; 18.0J.l!6, p. II; 19:03.96, p. 15; 200.1.96, p. 
15; 21.03.96, p.l5, em anexo). 

8. Desígn;1da a m:Jíorí<l dos membros desse colegimlo de 
inquérito pailalneJJt;IJ·, sóbre\cio. cm Plcn:'lrío, n<1 sess;io ordin:'lria de 
19.03.96,-"Questão de Ordem'', fórmulada pelo Líder do Partido d<1 frente 
Liberal ~ PfL, Senador Hugo Napoleão que, em síntese, expunha e 
propugnava o quanto segue: 

-que o l~cqu<:rinll'nto n" 19R/9(, era nulo, poriJwmto f:dtavam
lhe requisito$ esscncJ:lls para validade· a) inexistência de ''fato 
dctcnninado"; b) ausência de est1pulaçào do "limite das Jespesas a serem 
realizadas", confonne o disposto na parte final do §; I 0 do nrt. 14 5 do 
Regimento Intcmo; ' 

i.. 
-.>. 

- que, cm conseqüência, a Presidência da Mesa Dirctora 
acatasse a "Questão. de Ordem", para que fosse, afinal, arquivada a 
propo~içao ·(v. Diúrw ,/o .'ienado Federal. 20.03.96, p. 04408 a 044 I I, eJi1 
anexo, acostado ao Oficio n° SF/363/96) 

9. O Presidente do Senado decidin por niio acatar a "Questão de 
Ordem" proposta pCio Líder do PfL. fundamentou sua dccisilo dizcmlo, 
Clll resumo, que a criaç;io d,c Cl'lsé \1111 direito <lSScguraclo pcln arl. ~R.§ 
]" às minorias;~'qu<: enlc.ndcra prcem:bidos os requisitos coustitm:ionais c 
regiment;~i< quandu tia :1presenl:l\''io dQ· rcCJucrimcnto p<1rn nin\·:io da CPI 
cm tela c que, nessas circui!st<im:ias, cumpria-lhe, indcpcmlcntcJncnte de 
outra fom1alidade, tão-somente determinar os atos decorre.ntes de outro. 
juridicamente perfeito c consumado: a constituição da comiss;io 
parlaÚJentàr de inqt1érito articui:Jda por 29 (vinte e nove) Scnhn1es 
Senadores (v. /)!ÚI'Io do Senado J·áleral. 20.03.96, p. 04413, em anexo, 
acostado ao Oficio n° SF/363/96). 

I O. Inconformados, os Senhores Senadores Hugo Napolciio, Élcio ~ 
t\ivares (Líder do Governo), Sérgio MachJJo (Líder do PSD13), Valmlr 
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Campclo (Líder do PTI3) c Romeu Tuma (Líder do PSL) intcrpuscrmu 
recurso da dccis<io do Senhor Presidente, nessa última "Qucsl<io de 
Ordem", para o Plenário do Senado Federal. O recurso foi acàl;~do pelo 
Senbor Prcsid(!tlle ( Recmso n'! 02, de !996) que, no entanto, observando 
trawr-.,e de mterpn''"< ,/u ele' tetto con\llfllclllllol, ·solicitou, antes de 
S11bmeter sua dcctsão à cm1sideraç;io do Plenário, nos lermos do :lrt. ·108 
do Regimento Interno. a audiêncta da Comissão de Constitui\·;io . .Just1<;a c 
Ciclildania (CCJ) sobre a·mat0ria (v. /Jtúno du Senudu 1-ókru/, 20 0.1.<.16, 
p. 04413-04·!14, ctn anexo, acostado ao Otkio n" SF/363/%). 

11. De notar, qtie a oitiva -da CCJ provocou, nos tcnnos do art. 
403 o sobrestamcnto n decisão proferida nessa "Questão de Ordem", IIWS 

n;io dos atos tendentes ;1 itnpulsionnr a CPI crinda pelo Rcrptcrimcnto n" 
J 98, c.Je 1996'. Esse ponto J(Ji elucidado por decisão cm "C)tK'St<lo de 
Ordem" imediatamente levantada pelo Senador Ronaldo Cunha Lim;~, após 
o recebimento do recurso cm foco (v. /)1úruJ do S~:nwlo F~:deral. 20 03.96, 
p. 04415-04416, cm anexo, ac;ost<~do ~o OJicio n" SF/363/96). 

I 2. Ouvida cm 21.03:96, a Comissão-de Constituição, Jtf~tiça e 
Cidadania, na esteira do relatório apresentado pelo Senador José lgn<icio 
fcrrcim, opinou, por 13 (treze) votos a favor c 09 (nove) contrári0s, pelo 
provimento do recurso, a fim de que fosse decretada a nulidade no 
Requerimento 11° 193, uc !096 (v. !J,cír/() dr) Senado Federa/.-22.0J.9ó,'p .. 
04688 a 04694, cm anexo, acost<Jdo ao Oficio no SF/363/96 c- «notas 
taquigráficas" da rc~mião da CCJ, cm 21.03. 96, iambém cm anexo). 

13. Imediatamente' após o cncciTamcnto da reunião da CCJ, no 
mesmo recinto, c antes do inicio da sessão plenária delihcrutiva do Senado 
federal, a CP!, objcto do Requerimento n" 198, de 1996, foi re~1dar c 
devidamente instalada. -

14. Com efeito, convocados os membros Ja indicados e 
designados, cm número de 07 (sete)-- maioria do colegiaqo --pelo Scuhor 
Senador Ronaldo Cunha Lima, na condição de titular mais idoso, os 
componentes presentes, cm número de 07 (sete) -- maioria, portanto -
elegeram o Senador Espcridi<io t\min, q;IC tomava parte dos trabalhos 
como membro já designado. para presidir a comissão; c ainda sufragaram o 
nome do Senador Eduardo M;Jt;Jr;~zzo Suplicy, p<~ra ;~ Vicc-PrcsidC:ncia. 
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I 5. Acatando a cscollià feita por seus Pares: o Senador Esj.Jericlião 
:\min assulllíll, de ·iíncdi<110, os tr:~b~lhos Tão lot<O passou Q dircç:'io cb 
<.:on1iss::io, u ilustre Representante do Estado de Santil Catannil pr:~!lcou 
atos de expediente c ordenamento di! CP! e, um:~ vez instado a proceder, 
conforme lhe compete, à dcsign:~çiio do Rcbtor da CP!, houve por bem, 
i!lcg:~ndo que o momc1úo politico cst<Jv;J ;~ e:>;igir pmdênci:1, suspender a 
rctuu;io Por un;'inimc ;~quiescênci<~ dos Q(, (seis) dcm<~is 1ncn1bms da 
comiss;io, Cientes cios impcr;~tivos politicos de cautela e nroder;~ç;io, ii 

primeira reunião da CP! Coi suspensil, sem designação de Relataria. Tudo 
registrado cm ata, devidamente assin;~da pelo Presidente da CP!, Senador 
Espcridião Amin (v. Ata de I" Reuniiio -Jnstalilçiio- di! CP! cri;~da .itravés 
do Requerime11to 1t I <JS, dc I<)')('· cm ílllexo, ilCOS!<Jda ao Oficio n" 
SF/363/9ú, "notas t<Hjuigr;ili<.:as·· ela !" f(elllu;io- lnstalnçào- d:~ CP! criada 
iltmvés do Requerimento n'' J9SI'Jú c /)t<Írw do Senado 1-éc/cml. 27.03.96, 
p. 04966, cm ánexo ). . 
16. Na Sala das S~ssões do Scn~do Fedem!, na mesmà""'data 
(2 I .03.96), na "Ordcm do Di<~'', li.1i ;1provadn requerimento para que. C\JIUO 

primeiro item de déliberacy;io, fosse sul>lll<:tldo ao cx~!IIC do l'lcn;írio o 
Rc.curso n° 02, de I 996, já mencionado (v. /){(Írto do Senado ;:,•tlaal. 
22.03.96, p. 04687, cm anexo, acostado ao Ofkio n" Sf/363/96). 

!7. Antes da ··aprccinç;io ·do citado recurso pelo Plenário, o 
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy levantou "Questão de Ordem". pela 
prejudicialidadc do recurso' !'por havcr perdido ii oportunid~dc··. J<i que o 
seu objcto era_ o arqui.v.an1ento du rcqueri1ncnt\> que deu enscju ;i cnaçfio da 
Cl'l, sustando-se, assim -- cmuo prctc:nd1aln os Recorrentes -- sua 
constituição e, por cxtcnsiio, impcdintlu-sc sua instnlaçiio. Na medida cm 
que a CP! já estava criada c que se instalilrn regularmente -- !lavrá ur'nâ 
hora c meia--, tendo,, inclusive, processado a clciç;io de sua dircç;io. com a 
escolha do Senador Espcridiíio Amin parn a Prcsidêncin c dele próprio para 
a Vicc-Presid\:ncia, a "Quest;io de Ordc..:m" lc\·antada pelo Senador !Iugo 
Napoleão, 'Ora cm !ase recursal, perdem completamente o sentido (v. 
/Jiârw do .C.,'enado Federal, 22.03.96, p. 04687-04688, cm ilncxo, acostado 
ao Oficio n• SF/363/96). 

I S. Enrrctnnto, a Mesa Diretom, por seu· Presidente, considerou 
improcedente a "Questão- de Ordem" do Senador Eduardo Matarazzo 
Suplicy c dctemlinou, incontinenti, que se passasse à delibcril<,:àu do 
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!'lcn{mo sobre o Recurso n" 02, de I \)9(> ( \ I !i<ÍI"in du .\'enudu 1-'edt'ru/. 

21.U3.9ó, p. 0,1688, ~cos(~du ~o üliCiu n'' Sl-',](,,1;<;(>). 

19. Em seguida, cm nova "Qucstiio de Ordem", o Senador 
/\ntC>JJiu C:ll'los V;Ji:Jcbrcs, kJJJlH·uu que a instal:1ç;io da· CPI cr~ 11111 ";1to 
.Jllrid,ço perfeito" c que, 'nus tcr1uos do ar! )", mciso XXX VI, d;1 l.ei 
M;uor, os agentes leg1fcrantcs nào podcri;Jm tomar qualquer dc!ibcr<:Jçiio 

·que prejudicasse o "ato jurídico perfeito" (v. /.){(Íno do Senado Federal, 
22.03.96, p. 04698, em a·ncxo, acostado ao Oficio n~ SF/363/96). 

20. -Mais uma vez, a Mesa Diretora, por seu Presidente, não 
acatou "Qucstiio de Ordem", que tinha por escopo impedir a votaçiio do 
Recurso 11° 02, de I 996, c reiterou que a matéria fosse votada pelo l'lcn<irio 
(v. /)icíno do Senado Federal. 22.03.96, p. 04699, ·cm ;mexe;>, acostado ao . . . 

Oficio n° SF/363/96 ). · · 

21. Submetido pela Mesa Diretora a votos o apelo 
inconstitucional, ao Recurso 11° 02, de 1996, foi dado provimento, por 4 8 
(quarenta c oito) votos a li1vor c 24 (vinte c quatro) contrários, mais 03 
(tn~s) abstcnçücs, totalizando 75- (setenta c cinco) votantes. !\ Mesa 
Dirctora, por seu Presidente, acatando o resultado, proclamou-o nos 
seguintes tem10s: · 

"Voramm SIM .+8 .\'enadores; NÃO, 2-1. /iJtu/: 75 
\'o/os. Ftn1 dej(•niln pelo l'lci/(Íf'/IJ o provunento do recurso 

.formuludo pr.;fú .. S<Jnmfor I Iugo Nupoletio. deh'/'1111/IWio -o 
w·cfUIVCIJ/I<'JIIo do R<.'<fllt'rllll<'lllo n" /!18, de f.!J!J(j, <file 11/Siillltll a 
CJ>/" (v. f.Juirw do Senado Federal, 22.03.96, p. 04722, cm· 
anexo, acostado ao Oficio n'' SF/363/%). 

Em segtiida, o !'residente da Mesa Dirctora do Senado 
Federal,- Senador José Snmey, dirigiu otlcio (OP.SF/359/96, de 21 de 
março de 1996) ao Presidente da Connssàl> Parlamentar de Inquérito criad:J 
pelo Requerimento n" 198, de 1996, Scnmlor Esperidi;io /\111in, 
comtulicando-l!Je 

"que o 1'/emíno do S'enado Federal. na sesscio Jeliherafl\'a 
orúmcína reali=wla nesla dala, nos termos do ar! . ./08 do 
Uegunenlo Inferno. deu provinwnlo · ci quesltio- de ord<'lll 

/ei'(/JIIrula pelo .'ienudor Hugo Nupoh•cio. sobre o l?e<JUCrllll<.'/110 
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n" /98, de /99(j, que cnou a CiJmis:\·ao f'ar/anu:nrar de 
Inquérito, com ujinu/;dwle de apurar resprmsalnlidad~ cm/ e 
crrmuwl contra o .\'tstc•ma l·inance!lv NaÇ!U!1al. \'a.wula nos 
.H'.t!,IIIJJfe.\" !t'!"IJJos: ·.r...:r. l'n .. ·.\·uk•llft.:, so!JcJto u artfiii\'Cilllc'lllo do 

/ic•ctuerllneJI/o n" I ~8. de I ~90. por co/llrarwrjlugranreiiiC'IIIe o 
ar!. 58, .11· 3", da ( 'rmslll!IIÇ'iío l·áll!rul e. umda, a norma conrula 
1111 ar/. J./5, § I". do 1/,•gtllll!!llo Intemo" (v. ()fic:io n" 
SFI359/96, cm anexo, ncostado ao Oficio n° Sf/363/96) 

Por esse of1cio o Presidente do Senado federal formalizou a 
aquiescência da Mesa com a decisão do Plenário c, destarte, chancelou o 
arquivamento d·o Requerimento n " 198, de 1996. Tràncou-sc, assim, nma 
comissão pmlamentar ele inquérito, absoiutamente legítima. Cun·oti-se, 
dessa f()nnn, n ·Mcsn Dirctorn. por seu Presidente, à c!clibcrnçào da mai<.H ia 
dó Plcn;irio. npôs-lhc n assinaturn de convnlidaçiio de uma irregular 
ddibcraç;io plenári:~. nto pcln qual licou inlpugnndo li>, Requerimento no 
198, de 1996 c, portanto, insubsistente a comissão criada c de\'idamentc 
instalada. 

22. No dia seguinte, 22.03.96, já ni'io mais constava da "Ordem 
do Dia" qualquer c.xpcdicntc referente à C'l'l criada pelo RcqucriJlll'llto rl" 
198, de 1996. As <.lcsj.gnaçõcs clciuadas ·!'oram simplesmente expun!!rdas 
dos rcgistros de atividadcs cm curso no Senado Federal (v. "Ordem do 
Dia~· do Senado federal, de 22.03.96, em nncxo}: 

II- OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO 

23. Os Impelrantes são titulares de um direito público subjctivo, 
que compona tutela- jurisdicionill, pela via do mcmdimws (cf. Al.FI~EDO 
BUZAID, Ju"·w ele AIII[ICim e A-/a11dado ele Segumnça, Clf7/l(l SÁI. VI() I >E 

.FIGUEIREDO TEIXI·::JRA, ll·fa11dwlo de Segurcmçu: I !ma I 'r."i" de 
CoiiJIIIIfo. ln: "Mandado de Scgurnnça c lnjwl\:ão". São Pnulo. Snmivn. 
1990, p. 107 c I! EL Y LOPES MEIRELLES, Açcio /'opu/ar. A Imutado de 

. Segr!IW1Ç'CI e Aç.'lio ( 'rwf f'úh/i~·a. São Paulo. Revista dos Tribunais. I <JR7. 
p.27). Trata-se do direito fmmativo gerador e impulsionador de comissão 
parlamentar de inqucrito; direito líquido e certo, assegurado pelo § Y' do 
art. 58 do Texto Constitucional. Buscaram exercer essa laculdndc, 
mediante o Requerimento no 198, de -1996. 
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24: "É encontradiço cm todos os Estados Democráticos CJUe ~s 
CP!s são um c/iretlo e uma fii"C!Togatn'"·del'ei· "" mmona, para l{llc' cr 
Casa !.eg!sla!tl'a po1sa exerce· r o .1('/1 gra1•e pape!ji.,·,·a!tzaclordo.l "'"'.do 
Creculi v o" ( ZEN O VELOSO. -;., !uiulculo de Segurança com ro A tu da 
As.1emhféw !.cgts!attva._I!J.: "Rcvist:1 de Direito· Público'", 11 6'), 

janeiro/março 1984, p.80). 

25._ A criação de qualquer CP!, desde que preenchidos os 
requisitos constituciolli1is- (reCJUCrimcnto de um terço dos membros d~ 
Câmara dos Dcputndos 011 Scnndo Federal, conjunta ciu separ<JdaniCIHc; 
determinaç;io 'do' f~Ho a se npur:1r: c fixação do prazo de duraç<lo dos 
trabalhos de investigação) é um direito c um _privilégio da mimnia. Mais 
que isso: é·uma prcrrogativn-dever de parlamentares que, não se somando 
aó agrupamento que constitui R maioria. zelam, por ,meio da fllnçào de 
fiscalizaç;io c control<.:, 11ho apenas pela preservação das compcll:m:ias 
legislativas, mas pela própria m;mutcnçào c aperfeiçoamento do~'.Estad\l 
Democrático de Direito; pela observiincia dos fundamentos repuhlil·anos: 
pela guardn, enfim, da Constíluiç5o~ das leis. c.bs instiluições denlllcrillic;~s 
c do palrimônio público. Do contrário, -- tnstc dizer -- ter-sc-ia como 
verdadeiro o troc~c.lilho das rud<1s pulilicas elos velhos olig<1rcas: 
"parlamentar é pru npoiar, ou pra h1111<:111w::'. 

--26. PONTES DE MIR/\ND/\ (Comc:ntcírios ci Comtitln\·rio ,/~ 
/967. vo//11. 2u. Sàu J'a(l~o. Rcvist:l dos Tribuuais, 1973, p.51) cusina q11e 
a CP!, "de certo mode, é a annn possível do Poder Legislntivo contra o 
l'odt.:r Exectlli"vo, <flltç'Ú ck· 11/IIJ<;I'Iil du pníprw ( 'cimura dos I h'flllladm nu 
elo ,')em"lo Fr:c/era/ contra a maiiJnu''. 

27. O solap<1mcnto do exercício de um direito-dever da minoria de 
cnar, c obrigar <1 maiorin n instalar c fazer funcionar uma CP! significa 
anular o próprio Poder Lcgislatin> "o que dista um só passo para a 
irresponsabilidade c para a cunsngraçao dn ditadurn'' (R OS!\ II 
RUSSOM/\NO. ( 'ol//1.\l'rjes l'urlwnentares. de /nrtuému./n: •·J~cvisla 
Fo1·ensc", vol. 151. Rio de J;mciro, Forense, jan/lcv. 1954, p.XC.). No 
magistério de I V /\IR NOCJ UE IR/\ JT/\CI ][3/\, cm ,1per/Útç·o,iii/C'II/r~ dn 
~;:,tudo /)emoaúttco (!ll: "Revista Forense", vol. 151. Rio de J;u1ciró, 
Forense, janffev 1954, p. úO) I cm-se que as CP Is· s;io fuíHiamcntais para o 
aprimoramcnlo da democracia, aduzindo-sc que "o regime deo--arbi1no uàu 
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se forra às conungências do fatrocinio das posiçc\es, do predlHllinJO da 
oligarqui::~, da folgança do despotiSlliO, da supremacia dos nepot1~;tas .(}era 
a tirania e ::1 tirania gcrn a i1Tcsponsabilidadc. A constante do mnoc1 <lllsmo 
c :1 atillladagcm, u coinpradcsco, o llllplclllcntu dos car!!OS por quctn, dadn 
sua tncompctêi]Çl<J, não -rllc tclll jus, <1 prepotência, o excesso, a 
perseguição dos dcsafetos, o S<lcrilicio gemi". E WILSON, c111crito 
constitucionalista norte-americnno, lcciona, em seu C 'ongressumal 
Governmem, editado cm I 885, qlie: 

.. ,; o pníp1:Ío iln•er de 11111 r;orpo de representantes o/Irar, 
· dtli!;!.elltelll<'llte, dentro de cc"la negr)cio do go1•emo e Jitfar 

hasrwue a respeilo do IJUe se vê. H/e S/!,;111/ica os olhos<' a 1'/J= e 
co!por(/h'ct u suhedorw e asptra~·tJes dos elettores. ,\',• " 
( 'ongn•.uo mio 111\'c'sti,!!,UI'. nem esquadrinhar cada uma das 
Wil'ldudes elo :.:.rll'c:nw. o l'aís e.\/arw de.1·mnparado" (c~pud 

GÓIS DE ANDRADE, C:o1111s.w!es f'arfamet\tares de /m;uhito 
· nos l:'UA. ln: "Revista Forense", vol. I 5 I. Rio ele Ja;íciro, 

Forense, jan/fevl954, p. 23). 
-

28. Inequivocamente, há que ser respeitado o direito líquido e 
certo dos lmpetrantes, como lhes assegura e faculta a /v!agna Carta, de 
criar, ter instalmh c cm funcionamento umn cumissiíó p;~rlamcntar de 
inquérito, se Iogrm~m prccm.:hcr os requisitos cOilstitucionois exigidos para 
sua criaçi\o; c se o ato 'de sua instalnçiio foi juridicamente perfeito. Repita
se: os Impctrnntcs são. tit(llnrcs de um direito público subjetin>, que, 
preenchidos es requisitos constitucionais, consiste em exigir da Mcsn do 
Senado Federal 9 cumprimento da o!JI'igaçi'ío de inslaumr um inquérito 
parlamentar c dos cstamcntos políticos majoritários a observância dessa 
g<Ir<Inlia de libcrdmlc pt1blicn c de preservação do regime democrático. 
Tem-se, no caso, umà pote.\'/Lis, ··um poder de vontade (/Villellslwrrscllafi) 
conferido pela ordem jurídica" (cf. WINIJSCI IEID, /.ehrhuch d,•s 
l'andektemrechts, 9" cd., vol I, p. !56, apud JOSÉ CRETELLA JlJNIOR, 
CumemcírlfJs ú ('onstttwç-au de /1)88. Siio Pmilo, forense UIJivcrsitária, 
Rio de JaneJro.'S5u Paulo, p 4·1 I 4 l ~os Jmpctrantcs -- parlmncntarcs, em 
regular exercício elo mnndato -- de exigir erga Stutwn a instnlaçiio c o 
pleno funCÍ()IlalllCJllO da CP! crÍ<Hia /"''' .\'('. Reza, ali na!, a Coilstilui.,::io que 
"as comissões parlnmenlarcs de mquérito sertio çnwlus, mediante 
requerimento de um terço dos pnrlamcntarcs, c não que l""'''t'iiu S<'r 

cruufu,, nu:diantc rcqucriincnto a sei ;1provado pcln mnioria dn Casa (v. 

a,rt. 58, * Y', Cf). E pam cfello da Inlpctr<Jçào do 11'1'!1, com ,·istas á 
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proteção do direito lesado, não há necessidade de que todos os titulares dn 
faculdade jundicamcrliC pmtcgttLi _ c 'rnlad:~ SCJ;Jm propositmcs da 
cornpctcntc <lÇ<io, consoante o dtsposto no an. 1", ~r da tci n" ISJJ/51. 

29. O requerimento constitutivo da comissão Toi subscrito pur 2'> 
(vinte c nove) Scn:tdorcs: (rtontcs dos Senadores). Logo, ltli suplantado o 
piso cxigíJo, ou seja, 27 (vinte e sete) scn::1dorcs, ou um terço do Senado 
Federal. 

30. O prazo de funcionamento da comissão foi elaramcnté 
estabelecido: 180 (cento c oitenta) dias. 

31. Quanto ao -qlic a doutrina aJemii COIIVCnCÍOilPll c!Jmnar de 
"exigência de dctemlinabilidadc" (/ie.IIIJIIIIItli<•rr.,gebot, cr. .lOS!~ .1. 
GOMES CANOTJLllO. /)m.!llu ( 'ollx/Jtucrona/. Coimbra, Almcdii.iil, 
1991, p. 752), importa assinrtlar que o texto do requerimento giza os limites .. 
dos fàtos que deve a CPJ ~purar: detcr111ina-os, portanto. 

32. 
seguinte: 

No requerimento ·de criação da CP!, o que se pretende é o 

I 0 ) "apurar a _resjmnsahdirlacl<~ civil ou Cl;iminal de ogemes 
príhltcos 011 prn•culus do St.\:{,;llla /·"i!Jclllc·(·ll·o Nacumal que. p,",,. 111·cio 1111 

omtssüo, possam ter ,·cm.wulo pr<~JuÍ::as ú /luu/a -- eni especial ao /?(lnco 
Central do lJrasd"; 

- em outras palavras, deve ser atribuição da comissão criada 
apurar ns rcsponsabi!id~dcs civis c criminais de quem, vinculado ao 
Sistct!Ia_ Financeiro Nacional, por ato comissivo ou emissivo, lmja, com 
violação dos princi pios constitucionais de legalidade, legilimidaclc, 
cconomicidadc, impessoalidade c moralidaJc, dado causa· aos prcJutzos 
rctromcncionados, para posterior cncaminhamciÍto das .. conclusões no 
Ministério Público· . ' 

2°) Qual o âmbito das apurações e como devem as mcsmns 
ser processadas? "Hanco.1· rf/11! tc•ultam sulo atmgrdos. c1 parflr de I'J'J5. 
por intervenç-üo. ou ,-oi<Kados em ,.,~gune de udmlll!sfraçüo especwl. lwnt 
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co11w mve.1/lgar elll ('rujund:dwle 11 ;mír1<·u. dc!IIIIIUáda í'cla tlllf>!'t'J/1<1. 
Je u/lv{(/udes t!ÍCIIus. relauunudcts ,·unt ernt'n;,limus e huluncTic'S 
jiuíuos, ;ú analtsados. ou_e/11 anúlt.l<'. fi"'" /Janco CenlrC1! Jo lira.,t! e. 
a.'l.\lffl, {C11711Jém. C1 re/)!(1S5CI J/ega/ t.fe !li O C: da f}{lJ'(/ O C:Xti::·lol''';: 

- ou sep. deve-se pcrqull'lr. colher subsídios sobre ns <.:ausns 
de prejuízos su!i·1dos pcln Uni:'io, cspc.:c.;JnlnJclltC pelo !3nnco Central du 
Brasil, cm deeonência de intervenções ou cu!ocnçi!o de instittuçues 
bancárias cm regime de administrnçüo especial, a partir do nno de 19')5 c. 
ainda, invcsttgn1· "cm pr;í!'undidadc" a prática. dcnuncindn pcb 1111prensa. 
de Z~liVJtbde; Jiicnas de opera\·t';cs de tJ;Iltii'C.:/.a finaiH.:ei-m. paJtÍc.;ldarmcnte 
crcditicias c cambiais. 

:13. Dispõe o art. 2·19 do Rqúmcnto Interno do Senado Federal 
que as proposições (c os :cqt:t.:lilllcntus s;io modalidade de "propos1r;ão", 
de <:cm:do com o an. 21 I, inciso III, R I SF) devem ser publi'cadas no órgão 
oficial da Casa Legislativa, acomp::111hadas da respectiva justílicaçi!o '·.A 
justificação apresentada oralmente cm Plenário pelo primeiro sign~t;irí().
Scnador Antônio C;rrlos Val;~darcs;· com ;rditamentos de divcr$OS outros 
subscritores, pronunciamentos reproduzidos pelo /Jhírw do Senudo 
l·i:dc:ral de 07.0:1.%, p .. 03600 a 03609 (v. doe. cm anexo, acostado ao 
Olicio SF n° 363/96) dclincian1 perfeitamente o objeto do inqucríto 
parlamentar. Não se ·trata de uma sindieiincia impertinente, sem fim 
prcctso, o que a Constituição da República, cm seu art. 58, § 3°, quis 
evitar. 

34. Salicnte_-se que, desde 29.02.96, quando o Senador Antônio 
C ;r rios Yaladarcs iniciou n cokta de assinaturns pnra -o requerimento. lá 
rc!crência explic:ita ;\s tktllú"·ias da inttnc·nsa :1 qttc• almk Iili ,.,'11''' da 
proposiç<io, quando aponta a uc.:ces:;idade de apllla~:\11 de atividade:; tli<:ilas 
relacionadas a operações de natureza lin:mccíra, mutuais c c;unhiais: 
entrevista com o Ministro da Fazcml:1, Pedro Malan, publicada nu ".lmnal 
do Brasil", edição de 28 de fevereiro de 1996; "O Estado de S. Paulo··, 
edição de 27 de fevereiro, primeira página; ''O Correio Brazilicnsc", 
matcria intitulada "!1anco Ccntr;rl reprova 42 créditos", cdiçã,o de 28 de 
fevereiro de 1996 (v. /Jtárw do ,'>'e nado Fl!deral. O 1.03.96, p. 03085 a 
03088, em anexo). 
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35. Inequivocamente, !Já dctennínação dos fatos·. Os cotllt,rnos 
das questões que devem ser :lp<rradils estão absolutantc11tc de mar c:1dos 
Pretendeu a maioria do Senado, através da ·~Qucst5o de Ordetu" do 
Senador Hugo N:tpole5o (.:: respectivo recurso), estabelecer o primado de! 
uma >ntotunua entre "l~to dctcnninado'' c "particularistuo" ou· 
''individualização", o que não condiz com as finalidades das cotnissõcs 
parlamentares de inquérito. Esse <trglllncnto é contraditado por C !li' 1.( lS 
MAXIMILIANO que, cm seus ( ·onlentúr/(}s il ( 'onslltlilç·üo Bra"/'·"'' d,• 
I'J-Ió, vol. il, 5n. Ed. Rio tk Janeiro/S. Paulo, rreitas Bastos, l 95·1, p. 81, 
lecíona: 

"as·comisslies visam ao illleresse geral e à cole/a de chulos fiara 
comrofe e rejiJmla: mio tratam de negócios 011 sltuupjes 
tndn•l(/uws. de casos <;om;n:tos; fi"!'<JII0/1/o estes se mcluem IIli 
/arejú da !ldmm1straçüo e da .ftl.l'llça". 

36. Outra não é a posição de EDGARD LINCOLN PRO~!.NÇA 
ROSA segundo o qual "f;Ho determinado". pode signifidr "tuna 
detemunnda rcaltdadc cxi>tcnte 1111111 certo momcttto dn vtda 
constitucional", uma necpçiin l<ttn, adequada às amplas competêueins do 
Congresso Nneional (apud ALA OR 13ARf30SA,. ( '/'/ e ( 'on.1·ttt111plo. utli 
~·aso co11aeto. ln: "Revista de lnl<.mnaç;1o l.cgi~littivn" 11~ 100. llrasilia, 
Scnndo Federal, ano )5' out/dez 1988, - p. 94 ). E ü S311UOSO Ministro 
ALI OMAR GALEEI RO, quando Cottsttluintc. cm 1946, aprcsent<lr<t 

-·emenda suprcssivn do dispositivo respeitante âs CPls, ao argumento de que 
a disposição era "supét_1luu. f"'l'<fll<! no desempenho de s11as jimpies 
ambas as ('asas pm(ellf ·n·,·orn·r aos llllfm:ritos sohre (jlllll.\'tfll<'l' ji11os. 
de/('1'1//117(/dOS IJ/1 1/c/IJ, (/.\'S/111 ('()/J/0 (/iodo (' tfiiUftJII('I' 11/('/tJ ltftl/1('0, <fi/C fflc 

111io seja t•edudu f>or ddwulu npre.l.'<l .. "" 1/llf>líuta da ( 'ol/.111/lll(t'io" 
(aJmcl ALAOR GARUOSA, obr. ctt. p. <J5) Outro baiano, o emtncntc 
jurista, Senador JOSAPIIAI' MARINIIO. em brillmnte ensaio intitulado 
Natllre::,à e /;iat~·ü<i l'olíttccl. das ('/'Is, publicado nn "Revista Forense", 
vol. 15 1', jnn/l'cv. 1954, relata que. quando dos trabalhos de regula~·:1o 
infrnconstilucional do instituto dos inquéritos pnrlamcnt<lres, previsto na 
Constituiç<io de 46, o então Scn:~dnr ALOISIO DE CARV AUJO PINTO, 
cm seu parecer, sustentou guc a Constituição niio cstilbclecia a ncccssidnde 
de "qualificação do fato que é .objcto do inquérito''. A Constituição, no 
dizer de CARVALHO PINTO, apenas exigia "incquivoca indical(;1o" do 
fato; "o Ctylstillllllle, em- reaf"lacle -- prosseguia esse parlamentar -- nada · 
re.1trmg11.1 uz; ~·omlicmnou. de modo iflle, plli·a efellus em· l'í.lla. "./irto -



Março de 1996 "ANAIS DO SENADO FEDERAL 

tanto é o pertmente. como o estrcmlw à allvidade específica do 
legislativo" (obr. cit., p. 100). 

3 7. Diga-se, -Je passagem, C]Ue esse mesmo texto do Senador 
JOSAPHA T MARINHO fora citilclo pelo Sen<~dor José lgnácio f'erreira. 
que dali extraiu uma passagem da púgina anterior (p.99) para cmbns:unento 
de seu parecer. A citaçiio foi devidamente desautorizada pelo nut<>r, nn 
rcun1:'io daCCJ que dis;:utiu a m;~téri:J cm questão, oc<Jsião emcjue o nobre 
jul·iseonsulto-parlainl!lttar, n;1o apenas apontou :l imtplicabiliJadc. nn 
espécie, da tese por ele sustentilda naquele ens<Jio acerca do conceito de 
"fato detenniniido", como ainda votou pela conlonnidade do Requerimento 
11° 198, de 1996 à Constituiç:io c ao Regimento lntemo (v. does. citndos. 
cm anexo). 

38. Ainda quanto ao aspecto do "fatq determinado", a motivar a 
criação de CP!s, registre-se que essa tem sido uma preocupação co1i~ilnte . 
do Senadur José lgn;'tcio Ferreira em sun vidri parlamentilr. Com eleito, 
quando se criou aquda que veio a ser eollllllltCntc c01ihecidn· como "C PI da 
Corrupção", em janeiro de 1988, esse parlamentnr, relator do Recmso n~ 
2, de 1996, ora em debate, assim se pronun.ciou, verhis: 

' . 
"O :,;u_ JOSI;· ?UNÁ( 'lU 1-'!:RRI:'I/?A CI'MIJ/! -1:'...,') /'ara dr.,,·uur. 
SI! III revr.wu do orador.) 
-- Sr. Presrdente I! Srs. S<:nadores: 

J)êse;o aperu/~' fá::<: r um regrstro, já qw! amanlui deve-se 
instalar es.~a (~omiswio, para que mio pa.ue despercehicla. pelo 
menos, c1 atc·nçcio lflll! se I<'I'C' com rc!açcio a 11111 aspc•c·to formal. 
Cflll! /lOS f/Cif'('C't'/1 da 1/JCI/(}r 1//lflOrfliiiC:Ia 

Truta-si! elo CJIIC' c-rmsta do art. 37, da ( 'onsiiiiiiÇc'io em 1·igor e 
em fcu:e _do texw dct resolw;cio apresentacla para e(eno da 
Comisscio que aman/ui '"'''erú instalar-se•. 

Diz o ar/. 3 7: 
",-1 ( 'cíniaru dos I >eputados e o Senculn l·ák•ral. em 

~'Oiljllll/0 OU .\'C!JICII'<I<fW/1(.!/In', <TIUI'cio C0/111.\'.\'ijes ele Í/1411<;/'ito 
sobre júw determmculo e por prazo certo. mn//(/nte 
requerimento de 11111 tert;o ele seus memhros ". 

Apesar da matl!rra ler merecu/o pare~·er fawu·ável. lfllc'ri!IIIIIS 
dcn~ar claro -- purq11e este ,: 11111 rcgtstro, mdusn·c·. ;1ara u 
/illum -- <file o texto da resoluçâo, ~·a!nu.io na postulaç·cio CJIIC' 
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jiJI encaheç·uda ;n•lo <'111111CIIIe SenadrJI: Carlos Chwrelli. ,; o 
segumti!: 

"/" ccmstlluíJu. nos rc:rmo.1· do art. 37 da Co!l'lllluç·üo 
Federal e do a !'I. I iO. afí!lea b do l?egllnento lntr!m". rln 
Senado l·'ecleral: umu Conus1<io de lnquénto -- ,.<'/<1 Sr. 
l're.IICiente -- c'il"linuclci o llll'c'.lligox .. em projimrliclacle -- cllc; 

<ICflll IJcio l11í re/c'I'<;/JCirl ulg11111U li /Íilo clelertlllllllclo ·· us 
clemíncws ele 1 r reg u/aridaJes, mclustl'e cori'Uf'\ liu. 11(1 
admm/.1'/raç·tio-piÍhltccl. u/1/mantente tor!ladas tão JWfljrws f>elos 
meios de coínum~·m;ão ". 

l11dugámos, entiio. em lfiW projimdllfade essc/.1· 111\'<'StigaçDes 
senio ji•tt as. 

As demín~·lli.\' de 1/'J'(',!!,IIIarulwks rq>resentam algo <fll<' !""'" 
ser leve demws r.• ifUe \'W se aclen,:ando utr.i cllegur ci círect 
r.:nmmal. alcanç·ando a co/-rupç·cio; trregulanJucles. lllcfn.m·e 
CO!Tupçâo na ar.lmmtstraç'Cio ptíhlica. Que aclml!ll.\'ti'CIÇCio 
plihlical ' 

Que entidade Je /)irei/o l'tíh/rco'l Umr.io, /~ar.los, 

Mumr.:ípws. admm1straçcio r.l!reta.- aclmmtstl·açcio indu·eta' 
Ultimamente. Ultllnamente, quando? Omem. an/eom,•m. ano 
pas.i·ado? 

1in;nadas tr.io norária.1· pelos meios de crmlwlicaçr.io. Quais 
11/f.'iO.\' de CIJ/1/11/1/~'(iÇ'liO? 

IJe manetra que me pareceu vugo demais o que co!lsta da 
Resoht~·r.io n. 22. Nás rlevr.,remos, .evidc:lllemenl(', t>ara mio 
permlflr ifUe a ( .·onnssr.io proceda mclms!itucionctlnwntr!, 
r.·nc:ontrar. wmm/.ul. iflli1!1clo da sua mstctlaçr.io, uma jijrmula 
j}(trir f.{lle Çlllllf?I'CIIIIOS o texto constiiUc:toJilt!. traba!hanrlu .1uhre 
IIIi/ fato cleii,rmmaclo. c !li ·"'III hali=wulo. claramenrr.·. o.\ IIIIIIIC's 
desta C:om1ssr.io. 

Desejo apenas r.ld:wr este reg1stm para que 11(io fique a 
111/f!!;essr.io de iflle " todos passou desapercebida esta colocoçr.io 

.f!u!dtca. <flit' consta ria rr.•soluç·cio e lfUe, nos parece. '·"lufe 

.fi'tnilr.t!menre com 11 texto ria ( 'onsl!tuiçr.iiJ" (cf. I Jicírio do 
Congresso Nacumal -Seç·r.io 11-, 06.04.88, p, 889, doe cm 
anexo). 

39. Aqt,; importa observar que, p~ra aquela comissão "t;io lluid1c~· 
c frontalmente colidcrüc com o texto da Constituição Fcc.lcral", o Scn~dor 
José lgnácio fcm:ira ac.lrnitiu um procedimento que, agora. fntra a CP! 
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. criada pelo Rcq11enmento r!" 198, de 19'16, Sua Excelência dc~<:onh.:ceu 
solenemente: o de que, umu ''": J/1.\lcdudu, a ~:omiss;io, "para rr;io pron~dcr 

inconstitucionalmentc", poderia ''baliz:Jr claramente ·os limites de sua 
ação'' ~ao ob-·;tant<.: o R..:qu<.:IIfll<.:nto n'' 1'18, Je l99<i d..:terniin<.:. <:um 
precisão, os fatos a iípurar, apenas por amor ao debate, vê-se que, para o 
Senador José Jgnácio, vale a regra "dois pes()s, duas medidas" ... 

40. O mcsm\i-Senador José lgnácio Ferreira foi eleito Presidente 
da tal coniissiio t~o "lluídica e li\Hitalmcnte colidente com o texto .da 
Constituição Federal". E ;~sstm enfrentou ;1 questão do postcnor 
balizamento de limités de sua açiio "para não proceder 
inconstltucionalmente", ver!Hs: 

·I exawmc•n/e pura di:er a Vf:\·a. que esse d1.>cur.m fin 
proji.:ndu IIU ''''·'l"'~'" "" "'-''"'"\·,io da ( 'omJs.wio. il ( 'rmn.uciu 
se 11/S/(1/ou 110 c/w 1/lll!iiWIWIIC/lle ,\'1!~11111/C C CO/ISI<If<lll COIS<IS. 

que, al1cís. ohh'm o apmo de doulrmadores em~ntos. como os 
de <file a crJ/Tllf'í'li" flrule ser 11111./ilfo, como 11111júto pode• ser a 
edllcaç,io. como um .fato pode ser o esporte hrcist!erro. lt~i.ve 

· pode 111\'e.,/lgar a Sl/1/aç·üo du esporte bras1k1ro. se pude 
111\'/!stigar a sltuaçiio ela educa~Bo. se pode tm•eslfgar a qut•stcio 
nuclear no Bl.'(m/. Çjw:r di:er. a cormpção pude sc~r 
pe1/eitamente wn jc11o dc!t•rmmúl•el para efeiw d<~ f<~xto 

c-o/lsti/1/Ciww/. No enfallfo, e111 jiiCi: do <!1!/bque que dei e das 
nunh~1s ,·unvicçlies pessoa1S:. de que a ( 'om1s.wio niio podc•na ter 
uma ahrall~éncw ta/nu iÍIIIhllo de s11a llll'esugaçcio, <fllt' .fkaue 
mte~rumeme mdefimdo esse âmlnw -- mio se pode C:<'nar 
Ji·an;;o em ten:eirr', aherlo -- lemos i file dc1iuir hah:a .... -as
.fi'rmtelras ria. a~·cio . clessa ( 'rJmls.wio. A' Comis.w1o, no seu 
Jil'llll('lrrÍ ato -- est,io aí 11s /lo/as taqui~rcíficas <fiH' fWrl,·m 
onenfilr V l!.ra. e as jiguras <file certmnenre jfmllrl/11 <1 

reJagucmla Jnrídn·a- ele Vi::w. nesse trahaflw · que• agoro 
expende peranle o ( .'rmgresso Nacm!l(i/ -- a Cumi.çsrio dc~fillllt 
11111 jirto detei-!nmaclo. !:' ifllaljill e é e.ue.fcilo.'J A mve.\ligctçcio clt1 
intermediaçüo de w:rhas no 1Ímh11o da Admuuslraçcio /'/Íh/1ca 
Federal. Niio m1 lÍIIIhJto e:cdllstwJ da S/;'1'/..AN. f:iljiJCando 11111 

fato determlllado que é a inve.\'ttga~·üo de \'r:rhas '"' 
Admm1straçiio Federal. o 1Í111h11o dessa Cmmsscio t'Strí 
duramente dr~/inulo. o jitto IJIW ela mves(lga está c:larameme 
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c/i.:fimdo. /érnro r.,tu é· venlwle <JIIe o rarecer dn Sr. Suulo 
Nwno.\, u <JII<rilil'e uporl!rnrdude de ler. d":xa claro ts/o. llp(.'f/(/.1' 

se <:IJII!l'ocu <fl<undo restnn!'e e.l.\(! limlnto. d1:endo <fll<' u 
( 'ot/11.\.IÜO U(IIII"U 1/i/i'/'llll'd!Upio c/e l'<:rfW.I Uj7e/1US./IIi cilllfli!O du 
.'1'/:"/'/ . .'IN. Nilo é i.11o <file " ( 'onu.'·"'" dejimu: clejinut cniii(J 11 

cim/)1/o clu .11w 'JJII'C.\II,~uí cio_ <'III roda a Adml!lts/ração l'ríhlíca . 
Fecleral" (!JiiÍriiJ do Congresso Nac/1}/IC// - Se\·iio 11 - .()(). Ü·l. 8 8, 
p. 890, doe. em <mexo). 

41. Sabe-se que aquela "CP! da Cornrpção'', presidida pelo 
Senador Jos0 lgn<icio 1:erTc1ra c que t<.:vc desdobramentos pcrnntc: cstn 
E.xccl~a Corte investigou, <q>ús "balizar os lirnitcs de sua nç:1o'': · · 

- "crit<!rios de ··corn:çào monetária dos Títulos da Dívida Agrária 
emitidos no período do "Plano Cruzado"; 

-"a elcvaç:io da participaçi'io dos armadores na arTccada~·:io do 
Adicional ao li"cte par·a l~cnovaçüo da Marinha Mercante"; 

-"os Decretos n''s 94.042/87, 94.684187. c os reajustes Jc preços 
uos contratos linnados com ó1·gJos da administr:1ção pública"; 

-"a indexaçüo da economia c a Lei 11° 4.320/64'';•, 
- c até mesmo a intermediação de verbas públic<Js e subvcn~·ücs de 

carátcr assistencial par<l'T~taclos c Municipios, sem falar cm dclll111t:ins 
recebidas que n<io teve folcgo--pa!·;l Investigar, envolvendo o Ministério das 
Comunicações, a FUNAI, o INI'S. · entre oulrns (v. COMISS~O 
!'1\RLAMENT/\R DE I~QUCI\lTO, Nd"r,)no da ('/'/ <Jll<' opumu 
!rregulandm/es na . ;idllum.llm\·ciu 1-(,d,,;.u/. !3rasília, Sena <.lo Federal, 
1989). 

42. Scgma1ncntc n:iotctn a C!'! cnada pelo Requerimento n" 198, 
de 1996 tamanha amplíttlcle. 1\ "CP! <.la Corrupção'', prcsidid:! pelo 
Senador José. lgnácio.Ferreira, definiu, depois de mstalada, como âmbito 
da sua investigação "irn•gulcmc/,ulcs, mdu.,·lve corrurçcio. cm ioda a 
aclmm1straçlio piÍhfiCa ji!dc•ml". Um <imbito "univcrs<~l", no dizer. <iquela 
época, do então Scn<~dor S:Jidalii,;J lJcrzi (v f),oírw Jo ( 'ongn:s.w 
Nacwnu!, Oô.04.88,,p. 89Q, ern :Jrtcxo). !1. CP! crindn pelo Req\rcrimenlo 
11° 198, de 1996 é, sem pestanejar, muito mais direta c incisivà quanto a.os 
fatos a· serem apurados do que tantas muras já instaladas 110 Senado 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Feder<JI, l' s.;: "Ci>i.p:1r<l :1pur:~~·;io do que realmente cst~ <Jconteccndo <.:om 
a inúústria auluinubdisll<.:a l>l<<sliclra" ( i')ti'l); "Cl'l p;1m investq;aç;io da 
persistência da pobreza :1bsoluta no Nordeste'' ( 1983-1986 ); "CPI úc 
exame da violência urban<J, su:1s c<~usas c conseqüências·· ( 19XO-l 982); 
"CP! dos problem<Js vínculaúos :10 aumento populacionnl brasileiro" 
(!983-!984) c 

--pasme-se-- <1 "CP! de investigação do Merc.:ado Fmw;n•;m 
:\'ucwnor', de :Jutoria do Senador Roberto Saturnino, inst;dad:< cin 
27 .OG 80 (Pre,;ídcnk: Senador T1:1<;redo Neves c Relator: Senado1 .los é 
l.iibJ conciuiJa <.:m 05 12 se, (v. :V1,\URO MÁRCIO ·ÓE üLIV[lRA, 
('umJ.\Sr)(!.l /'urhJIIJenwres de lillfll<;nw no Senado h:dcral Sua I [J.\ItÍna ,. 
/)esempenho no l'crfodo I IJ.J(, 11 /989. !lrasili<J, Scn:1do federal Jl)l) I) Na 
Cãnwra dos Deptll:ldos niio tem sido diferente: ALAOR l3ARBOSA. <:ln 
ob,m j::í citada, rclaci,,na, cm extens<J Lista, os mais bizarros exc1nplos de 
CPis que, in:aaladas, i11vestigar<~m qucstües de "generalidade extensa". rol 
que os lmpetrnntes, ,iara po11par os Eminentes Julgadores nqui apenns 
resume.m: "CP! sobre atos delittlosos da Ditadura"; "CP! sobre a situação" 
do Porto de Santos"; "CP! para apurar a discriminação de que estão sendo 
vítimas os nordestinos que emigram para o Sul do País'' e · 

-- espante-se, novamente -- "CP! para investigar a situaçiio do 
sistema banc:ário nacim~ar' (obr. cit., p. 98). · 

' 

43. Na CP! criada pelo Requerimento n" I 98, de I 996, ohserva
se, nitid;:unente, a diretriz de l'ONTr:s DE MIRANDA quanto no Icqtiisito 
de configuração de ':Jútos deterllllllwlos que·se <'llcadell'//1, ou se wnem" 
(Comentános à C:onstttuiçüo de /%i, vol. /li, 2a. ed São Pnulo, Revista 
dos Tribunais, 1973, p.49). 

44. _ Nada pode, portanto, barrar o exercício de uma faeuldmle que 
a Lei flllidamcntal assegurtl,aos lmpetrantes. Tendo conseguido preencher 
os requisitos constituci.onillmcnte exigidos. raziam jus os hnpctrantcs :1 q11e 
a CP! ar1iculada, criada per se, f"osse <Httomaticamcnte instalada, como, 
realmente, foi. E instnlnda, nada pode obstar o direito suhjetivo dos 

·lmpctrantcs de tê-la cm funcionamento. Sublinhe-se que a minoria 
parlamentar não tem poderes para 1;1zcr a CP! funcionar; mns tem o direito 
de exigir da maiorià a adoç:io das providências necessárias para ptir o 
inquérito parlamentar cm movimento." 
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45. Para a fundamentação _ do nwndumus, vale anotar a 
contestação de JOSAPHAT MAR I NilO it ·pretensa ex•genc•n. n<io 
estabelecida na Constituição, de lix~H,;ão, no rcquerimeirto, "do limnc de 
despesas". O ilustre representante do Estado da Bahia, considerou tal 
cxig.;IICia, "s<.:cundúria", perfeitamente samívcl, suprível por simples 
diligência (doe. já citado; em anexo). 

46. De fato, trata-se, por óbvio, de l'onnalidade acessória, .Jamais 
capaz de motivar a decretação d;1 nulid;:~de ex tunc_ do requerimento Tailto 
que as CP!s criadas no Senado Federal, desde 1988, não se rcl'c• ir;ntt a 
"linnlcs de dc~pcsas'' c nem por isso dcJxar;un de ser instal:Hias Se n 
indicação do liinilc de dcspcsas I(Jsse de natmcza essencial, considerando
se a opmnbiiJdadc plcnil do rcqucrnncnto constitutivo da C: PI ii ntaioi in c. 
especialmente, à Mcsa.pirctora, todo o Senado Federal deveria acatar. sem 
questionamento, a qnanti;~ indica();) para empenho cm favor dos tr~balhos 
de invcstigaç;io, pur ntaís vultos<!$ que f(JSSCill as cifras cstabcb:idas: 
ccntcnns de milhares ele reais. millaics de reais. dezenas de milhúcs de 
reais, e assim por diante ... 

47. Isso fugiria completamente à razoabilidade1,ante a rcstriç~o de 
recursos orçmnc!llàrios consignados ao Poder Legislativo através da Lei 
Orçamentúri<1. Absurda a il;~ção, duvida-se do caminho inlcrprc~ativo 
percorrido! 

48. Sendo competência da Mesa Dirctora exercer a 
"administração intcnm do Scn<Jdo" ( ;~rt. 98, inciso I, R !Sf), é evidente que, 
por interpretação s'istemáticit- (Jo Rcgiii1ento.- <1 fixação do linute das 
despesas Sena lllll illO "compJc.-..:0 ", cm que il quantificação do lllllllCJ'{II i o ;i 

disposiçãu da CP! dependeria de U111:1 dupla deliberaç;io, ou s.:ja, da 
própria- CP! c da Mesa Qirctora: scniio, um <1to "composto", cm que a CP! 
dclibci·aria, <tpús f\1rmaiar· seu planu de tFilbalho c respectivo eronogramn. 
ouvida a Mesa Dirctora, cm !:ice de seu ~ontrolc sobre <JS disponibilidades 
consignadas ao Scuado na Peça Orçamentária. De toda so11e, sempre 
haveria a ncccssid;~dc de inst<Jl:Jç<io da comissão de inquérito. par;~ que a 
exigência do § I o dÇJ ;~rt. 14 5 do Regimento Interno se perfizesse. Desenhe 
exigir dos subscritores do rcqucrimciJto n dctermin<Jção das despesas a 
serem reali'liadas, quando os membros da coÍliissiio_sequcr :>c encontram 
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designados c, portanto, nenhuma resolução há qnanto ao modn do 
colcgiado laborar. 

49. É, outrossim, de mer'idinnn clareza a limitação, pelo 
Requerimento n" 198, de 199ú, do campo ·de npuraç~o de 
rcspons:1bilidades. llaverá <1 CP! de <:ingír-se ., investignc,:iics prcfn~.:iais. 
qne n:io ~c confundem com a funçiro judicant<.: ou com a prcrroj,!atl\·a do 

Ministério PCrb!lco de propositura dos competentes ·processos judiciais, de 
natureza penal ou civil. Rczn o texto do requerimento cm quest{h> q11e. 
apurar.los os !":r tos. :1s conclusC>cs dc_vcn1 s<.:r cncaminhadns ;10 Muri~t0rw 
l'Crblico p:ua <lS lins· prc\·rstos cm ler, ~CIIl prcjui;u da adt>~·:io dc 
procedimentos lcgrsi<Jtivos ··qrrc impeçam a prática de atas lcsi,·os ao 
Erário que possam ser praticados por funcionários públicos c dcrn:~is 
agentes vinc.ulados ao Sistcmn Financeiro Nacional". Não qucn:r11 os 
lmpetrantes -- a minoria -- fazer vingar uma CP! que seja !iJtor de 
dcsestabilizaç:io d<~s instituições, como apreg•)a a maioria. Ao contr:ír iu. 
elemento que é da próí)l"ia ordem jmidica, o instituto da CP! é vctor de 
con:;olidaç;io do regime democrático, parede contra d.cvancios nutoçr;ít i.:os 
e ferramenta de ·aperfeiçoaiucnto âa legislação vigente, cm todos os ::;cus 
campos. 

50. Cün:;tata-sc, pois, que ttão há invasão de competêncin nfetn a 
outros órgãos ou podcí·cs, sendo certo que a parte fina! do requerimento 
apenas vivifica a orientaç<io impritúida pela Suprema Corte norte
americana, quanto aos fins dos inquéritos parlamentares. desde. I <.J2.7. a 
partir do célebre caso Me <iram v.1·. /Jwrgherty (cf CUS!!MAN, /,,·udrng 
Cunswuuq,w/ /JeCt.\/IJ/1.,.. p. 285, apud JOÃO DE 01.! V E! RA 
FI U·J 0./tllfuéntus · I 'urlam,•ntares. ffl: "Revista de Jnform:,,çªo 
Legislativa", ano I, n. 2. Brasília, Senado Federal, jun/64, p.70). Nãu se 
pode olvidar que o objcto da invcstignção parlamentar sugct:c n oc<HT~ncin 
de práticas que, nléín dos "prejuízos causados <i União", no sentido de 
[Jcrcla ·i:"IJICÍhil-fimlllcC!mJ, suscit~m a rcOex:io sobre eventuais danos 
acerca da ~.:rcdibrlidade c efic<icia da União, quar"no ao exercício de Slms 
c()mpctências elencadas nbs incisos VII c VIII do at1. 21 do Texto 
Constitucional, éspccia!r)icillc, no que pertinc a seu poder de polil.:ia sobre 
operações de natureza financeira, C<'lll dest<~que para aquebs de mútuo 
íntcrbandrio c de drmbio. Em dccorrênci~. emerge n mora legtslativa cm 
que se cncontm o Congresso Nacronal, no que diz respeito :i regulação. por 
lei complementar, d9 art. 192 da Con~titniçiio f'cderal. 
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00792 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

51. O alvo da "Questão ele Ordem" do Senador Hugo Napolc;io. 
confirmada através do Rcwrso 11° 02, de 1996, foi, inJubitavchllcntc. 
impedir o exercíciO de um direito público srrhjetivo dos lrnpctrarllcs n que 
uma comissão de inquérito do Senado Federal empreenda diligêm·ins que 
tenham por escopo elucidar o que, quiçá de má-fé, se buscn ocultar, qunnto 
ao funcionamento do sistema finafl(:ciro nacional; procura-se, ern \·cni:Idc. 
obstar o exame dos fatos suprncitados c de suas circunst;incias. crr1 tmb a 
área ele su:r iuciLiêm:ia. Já f(,j dito, por N[êLSON lllJNGRli\, cm outra 
ocasião, nesta Augu~ta Casa, quando, por 111andamus, buscou-se, sem 
sucesso, impedir a divulgação, cm óq;ão oficial dn Câmnra dos Dcput;nl<•s. 
de relatório ele \)pcra,·t'>cs Jin;1n<:cir;1, do r3nnco do l1rasil, 110 pcriotlo de 
novc1nbm ,,k I '.J.-15 a J;n1c1ro de I '.!51 que: 

"Nüo há. a/icís. país do mundo crvilr:ado que algum dw ti'/1//(1 
sobrqwsto o interesse do stgrlo hancáno acima do 111tc·n·"'' 
nactCJIIcd. .Vu f.'ntn\·a ( .. .) ncio .1'<' \'a~·i/ou quando .fm do 
escancla!o.\<J cct.\O do licmco Ou.ltnc·, <'III determmar a d~·\'(1.\.\<f 

mms cumplela em torno desse estahelecunento, armrcmd"-S!! 
que utd Mim.víros de J:'swJo -- coino (]ál'ile Sepaux /'t•rt'f -
eram estipenc/iwlos por esse IJWICII, para fazer "1•istas gros.1u.1" 

sobre .mas al/l'!Ciades escusas: e tudo se publicou e se <'.l'f''i' ,/ 
plena lu: do sol. fH!I'CfiiC~ 111111to ao ma elo mteresse comercwl dos 
/Jancus e.1tcí'ú tntc•re.1se da Nariio. ( .. ) ( 'umpre notor 1[11<', c•m 
torno do rf!futúno, ·em <flt<!SI<io, fUJr tssu 111esmu 'III<! /leio <! 
ómlteciclo na .1·ua ÍJitegra, esteio se le~·enrlo fen!{as e.fímta.\lrt.l', e 
é preóso, por 11/W.\' ra:cio. Cfll(' o ''''rdml<' apw·c•t;a em '"'lu o s.tu 

. plemtucle. 1;· do mleresse clm[IIC'Ie.\· JttC'SIIIIJS <{tte c'.llcio 't!;:/e 
<'tll·olvulos <file a \'erdwh· .1//l'fU, {letra Cflle se f'O.I'.\'C/111 .fixar 
re,,J)Imsalnlu!ucles, a cfuem cm hum, .JIWirmuliJ-se elllre o <fUC' sé 
pode levar à conta ele tolerúvets m'CIIIllras hancárw.1· e o <fliC' 
constitua posÚtvumente ilícitos puníveis" (apiÍJ EDGi\li.LJ 
COST i\, Os Urcmdes .Julgamenlos Jo Supremo li'thww! 
1-i:c/eml. vol'. I I 1. Rio de Jnneiro, Civiliz.nç;io Brasileira, 19M, p. 
247-248). . 

Na mesma oportwnidade sentenciou o Ministro MARIO 
GUIMARÃES:· 

"() 111teresse pcÍrltcu/ar do s1gilo hanccírio tem lfUe ~·ecler 1111te 
o,\' motivos Je orJ<'I/1 ptÍh/ica. iflle acrmsdham a c/il'lllgaçcio rio 
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inquéri/0. l:'m fúce do que JCÍ fili dilo, e uinda se mio <tfJ/II"fJ/1, 

paira um· mnl11ell/e de de.w.:unjic111çv contra todos os liomc11s 
p!Íh/~eos. l.uc.:ra, com 1sso, a demagogw. Ahala-.ve a fiJ nas 
inst/1111p1es. Nüo se sahe '1'"'111 é o mocc'/1/e, que é o crimino.m. 
;;· prea\'0 que a nuvem se de-\fi/(,:a. O decoro do Bru.l'll. o hom 
nome dos governantes. o prúpno crédilo hanccírm ass1111 o 
exige" (!de/11, p. 249). 

E, finalmente, o Ministre RIBEIRO DA COSTA desabafou: 
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"l'eranle a Naçcio mio ftú sc~gredos que possam ser cnc.:o!w!'los 
por qualquer determmaç'Cio que seja. Nüo há interesse de tfllt'/11 

tjuer que se;a que possa sohrepur-.i·e ao permaneme 1111eresse 
Ja N"ç·tio. () Poder !.eglslaflvo t•slá ugmdo na sua es/iora 
príbll~·a e.,pecíjh'a. legíuma e com alto senw de C<illl'CIIh'nna _ 
prlhlica que se tradu= na puhlicaç·cio desse inqúénlo. /.11o ··,:. a 
Câmara eslá dando o exemplo de c.:orreçcio pera/l/e o !'ui.< 
flC'/'(1/1/(! O fUil'O. () f?IJVO fel// 0 t/i/'C!I/0 t( 1'1!/'da<fe, IIII f1(]l'O lliio St' 

.fala com r.:I'{IS/\'Us. nem com mr.:nliras. Ao fl<H'IJ, clt:-.,,. a 
verdmle. " tfiiC! ú o conlr.:IÍd<l da convr.:m<:ncw púhltca" (1dem. p. 
251). 

III· O ATO IMPUGNÀDO PELO MANDADO 

52. Louve-se a corrcçào da Mesa Diretora, por.:;;eu Presidente, ao 
admitir o requerimento de criação da. CP! em apreço. Aplauda-se sua 
estrita observância- à Constituição, quando indeferiu a "Questão de .Or&:m·· 
levantada pelo Senador !-Iugo Napoleão, ser1clo apenas de se acrcscent;~r <is 
razões da Presidência, que referida "Questão- de Ordem·· f< ir a 
cxtcmporancmncntc formulada, quando já se praticavam atos tendentes à 
instalação da CP!: indicaç;io c designação de seus membros, já "ntHHcad;~'" 
a maioria de sua cornposiç;io. Se irrcgulimdades houvesse -- npcn;~s para 
argumentar-~ quanw aoprecnchitncnttl. dos rcqursitos de mhnissibilidad:: c, 
porianto, se tivesse a Mesa se e(juivoendo ao admitir o rcqncrimrntn de 

·criação da CP!, o montentn oportuno para se ewitcstar a Jccis;i\1 ·da 
Presidência do Colégio Direlor teria sido imediatamente <:~pós a puhlicn\·iio 
da proposição (f.J~tírw. do- Senado {'etleml. 07 03.96, p. :"596, dl>c. jú 
citado, cm anexo) c n;io 12 (doze} dias depois 1 Porém, equivocou-se a 
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mesma Mesa Diretorn, ao considerar improcedentes as "Questões de 
Or;dcm" suscitadas pelos S.enadores Eduardo Matarazzo Suplicy c /\nttinio 
Carlos Valadares, através das quais tentou-se evitar a votação Jo Recurso 
n° 02, de 199ó, à Decisão na ''<)uest:io de Ordem" fonnulada pclt> l.íckr do 
PFL. Assim procedendo, a Mesa Diretor;~ tolerou a· realização de u111a 
delibcrnçào i licita, que acabou por ignorar um "ato jurídico perfeito .. -- a 
regular instalação ele uma CP! -- e· soterrar um legítimo direito dc>s 
lmpctmntcs c demais subscritores do requerimento. 

53. Acolhida pelo Plenário a "Questão de Ordem·· do Senador 
Hugo Napoleão, no dar-se provimento ao Recurso no 02, de I 99ú. c 
tomadn oficial por proclamaçüu c ncntnmcnto do resultado pela Mesa 
Diretora, através de manifcstnção de seu Presidente, 'ficou inviabilizado o 
rcgulnr funcionamento da C I' I criacl:l pelo RcCJuerimcnto n. I ')X, de I ')'J(, c 
jú lll>talatb, ;uCrclldu, ::ssun, us l'cticJUn{u!os \lob.,::lu Jc d1rcllo liqutdo c· 
certo, garnnt1do pcln Const!luiç;io (ati. 58, ~ 3", CF). /\o procl;mtnr o. 
rcsultnclo c com ele se conformando, <1 Mesa Dirctorn, por seu Presidente·, 
verificou de Sll<l "legitimidade", tornanclo-o exequível; npõs-lhe um vistn 
complementnr, dando no pedido de arquiv;uncnto do Rcq11erímçnto n" 1 'JX, 
de 1996 ~1111 selo de \aildadc c, purtanto, conferindo. ;i "Qucst;io de Onlcnt·· 

·do Senador !.Iugo Napoleão, com o "cumpra-se" que faltnva à ·dclibcraçiio 
plenária, a necessária eficácia. -

A fonnal'izàçâo desse axequatur se deu, definitivmnentc; no 
. .oficiar ao Presidente da Comissão-Parlamentar de Inquérito, criada ;~tr<Jvés 
do Requerimento n° l <JX, de l ')<)(,, Scnndor Espcridi~o A III iii. do 
nrquiv<~mento J:~ rcfi::rida proposi~tào. nos seguintes termos: 

"Ojlcio ,'ihi'359i96 J:'JÍ1 ]J da JIIOI'ÇO de /91)6 

Senhor l're.Hdente 

Comunico a V Ex" que o Plenário do Sen(1do Federal, na se.ucio 
dellherCIIlt'a. ordincírw reall::adü nesta data, nos termos do art . 
./08 do Nq.~lmc•nlo !nlallo. deu pml'lf!lelrlo à Cfiii!S!<io ele ore/cm 
levan1mla pelo Senador Hugo Napuletiu. sobre o UccJIIC'I'liiiC'IIIo 

n" 1 91'1, . de 1996, Cflle criou. a Comisscio l'arlamc:ntar de 
Inquérito, com ajinplidade ele apurar responsahliuliule n•·lf e 
Cl'l!lllllal con(rÚ.jJ Sislema 1·/mmcerru Nacional, \'ctsacla nos 
segwntes lermos: 
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Sr. }'residente, .mlic:llo o arqwvumenlo· do 

Requeri/11(!/1/o n" /98, de 1996, por c"ntrarwr 
:tfagrcmtemellle o ar/. 58, § Jn, da ( '"nsllftllpiu 

1-údr:ra/ ('. Ulltdu. 11 nomw umtula no ar/. /./5 . . ~· /". 
do /(('gnuento /nt('rllli. 

Atenciosas saudaçiies, 

Senador .José Sarney 
. l'rcsidellfe do s('/IOdo Fedaal" ( Oficio SF/359/96, em ;mexo, 
acostado ao Oficio n• SF/363/96 ). 

Ali a · Mesa Diretora. por seu Presidente, travou t> 
funcionamento da CP!, fulmlllando de vez o dircrto dos lmpctrantes. 

Em resumo, 6 Ato da Mesn cometeu duas !,.'Taves lesões. 
contra a Constituição: desrespeitou um "ato jurídico jurídico perfeito", a 
i nstalaçào da CP! (v. /J1cíno do Senaclu Fedem/. 27.03. 96. p. 0<19(r(,. c 
cópia da ata I·' rcuniiiu - de instalaç;io - d:~ Cl'l ~riatb pelo Rcquerintcnto 
i~0 198, de 1996, cm anexo, acostada pelo Oficio n'' SF/J63/9ú); e v1olou o 
direito .líquido c certo dos lmpetrantes a qtrc a CP! criada através do 
Requerimento n• 198, de Í 996 c rcgulamJcntc instnlada possa clctivnnrente 
funcionar. 

54. Lesados, outra alternativa niio resta aos lmpctmntcs. sen:io 
bater às po11as do Excelso Pretória, nos termos do art. I 02, inciso 1, lctrn 
d, da Constituição dn Rcpúbiie:~, cm busca do remédio jurisdicionnl pa;·a 
ptott:ção do direito violadu fJur ato da Mcsn Dirctora do Senado Fctler;ll 
que,· atendendo dcli.Pcração do Plenário, decretou a nulidndc 'i!o 
Requerimento no 198, de 1996. 

I!l -A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL fEDERAL 

55. Certamente, deparar~se-á a Suprema Corte com duas questões 
preliminares: · 
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a) vcr>a o· picsente caso sobre matéria de natmcza urtC'ma 

c:otj!Ort.l', para as quais o STF tem. n.:ilcradamcnte, afínnadu a 
impossibilidade de provocação do poder jurisdicional do Colcndo Tribunal. 
ou enquadra-se a espécie no campo de apreciação e corrcçiio do Poder 
Judiciário, cm f<icc da.ofensa a direito líquido c ce110, cunslítucionnlmcntc 
assegurado, circunst:"u1cia' cm que a Cone n;io pude cxinm-se com a escusa · 
de tratar-se de a:o político, porque seria fugir ao dcvcrque n Constituição 
lhe impõe, decorrente do principio cxp·rcsso, como direito e g~mntia 
individual, no art. 5. inciso XXXV? 

b) será o Supremo Tribunnl f"edcral origin<Jriamentc 
competente para Julgar mandado de segurança contra ato da Mesa Diretnra 
do Senado Federal que, por seu Presidente, arrematou delibetar;;iu do 
Plenário, dando-lhe definitivo aeab;uncnto c, de.sta 'maneira, sacr<1m~:ntando 
a violação do direito protegido') 

56.. Desde logo, esclareça-se _que· os Impetranlcs não proc11rarn 
questionar, perante esta Suprema Corte. os prucctlimcn'tos ·adotadus pel:1 
Mesa Diretora, quanto ú forma de ·'nOillC;tÇii'o:· aos metiibros dn CI 'I r~ 

nem poderiam fú.ê-lo. posto que n:i() há previsão con>titucionnl :1 L'':sc· 
respeito. Esbar:rnriam. nessa hipútcsc. com o precedente firmado 'ntr:~vés du 
MS n" 20.4'15-Dr,·· acórdão. de 19.12.84, Rclator: .. Mimsuo ·i\I.IJII{ 
PASS/\RINI-!0 (RTJ I j.4/257). 

57. No caso vertente, tem-se a violação dá. Constituiçiio por 
ofensa a um ato jurídico perfeito (a instalnçi'io da CP!) e desrespeito a lUll 

direito público subjetivo dos Impetnmtcs /\o ;HTepio da Cnnstitui;·;io c 
com abuso do pode.r de m:~iorin, o Plenário, nplastrando a minoria -- l'onl a 
convalidaçiio da Mesa Diretora (a quem compele, poç,seu Presidente. a 
direção superior de todo processo decisório no Senado federal, ef. art. 48. 
RISF) -- deliberou o que lhe era ilícito deliberar; ~; a Mesa Dk'.ctma 
proclamou c tomou definitiva uma deliberação que niio poderia sequt.:r ter 
permitido fosse processada. Com isso, sepultou-se o Requérimento n° 198. 
de 1996, pelo qual a minoria -- de que f.1zcm pm1e os· hnpetr:}ntcs -
buscou exercer seu legitimo direito-dever de. físcali;!:ação c cuntwlc. 
garantido pelo art. 58, § 3° da Çonstiluição Fcdcr<Jl. 

58. A hipótese é, pois, ;mloriz<~liva de incidência da jurlicial 
l'C!l'lew a que aludiu o Ministro CELSO DE MELLO, quamll' d(J exan1e do 
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MS 11° 21.374-DF, aç6Í:dão (ic I :\08.92, Rclat(lr: Ministro MOREIRA 
ALVES (RTJ 144/488), com srrportc rros cnsirt:lrnentus duut1in:'!rios de 
IIELY LOPES MEIREI.I.ES, ARNOLD WAI.D c I'EDRü LESSA, ~:na 
basilar lição do saudoso Ministro LU IZ GALLOTTJ, cm sede judicantc. 

59. Em verdade, é imprescindível, para deslinde das duas 
preliminares aventadas, a consul!a ao MS nn 1.959, acórdão ele 2:1.0 I 5:1, 
que teve como relator o Ministro LUIZ GALLLOTI, c que, por sua 
importância, verdadeiro /eatlmg case, foi consngrado como um tlos 
(irandes .Julgamentos do .'>11premo tnlnmaf f·ederal, pelo Mmistm 
EDGARD COSTA (Rio de Janeiro, Civilizaç5o Grasileira, 3. vol., p. 21J.1-
253 ). Inegavelmente ha\·era, 110 r:rcscnic ii/Wida/111/S, ·na linha de> 
precedente CjliC se invoca, rcspomkr :ilinnal ivamcnle ús duns qucst\>cs 
prefaciais aqui apõnüidas. 

60. Cabe assinalar, por oponuno, que aquele julgado há de servir 
não apenas como guia pnm a COITctn soluç:1o dns preliminares. n1i1s, 
também, "m razão das conseqüências· advindas da decisão de mcrilo ali 
proferida, como invalidação do argrHncnto politico di:! todo.s que cst~ll a 
bravcja,r a 'i:rcmt\C:li-:Lil'l<l. d;LCJ>L'ni;Íd;t, \.';lp:ll.: de -- dl:~cm a~ nm:s 
atcmorizatlas ·- pro,·ocar coniOçõcs ou ruptm:,ts institucionais. 

6 I. Já ciiados nesta petiÇão alguns. extrntos ,de ião. II>CIIH'r;'l\·cl 
julgamento, fccordc-o.c a:jlll. liJlla ·,·c;. iltais que, n;tqucla-oportunidadc. o 
STF apreciou nt;md;Idc) de scgurilnç·a ~onl!a ;110 da Mesa. Dirctora dà 
Cimara dl>s Depuwdús que,- · ;Itcndcm.lu :klibcra~'ão ·do l'lcu;i"o. 
dctcnninaraa illlblicaç:io ti c reia tório sobre atos. c qpcraçücs do Banco o o 
Brasil. O mr.mdafnlls fora impctradü pelo Sindicato dos IJancos do Rio de 
Janeiro por importar ;1quc!c ato, COillO se argumentou, cm ,·,olaç<lo do 
sigilo Gàncàrio. . 

62.· Enfrcntatido, na· ocas1ao, a primc;ira t>rclimillnr 
"compe12ncw do !'ode r .Jmli::lcírw [)(Iro cunh:•ceJ; de apelo <fi"'· ,·u111. c r 
afegaç·iio de• 11111 di I'<' /III /1/dll'llfua/ h•.,udu fi"l' uro de ou/ro 1'11{./cr. /h.: fiiiJll 
s1do ji:11o .. mio poj<.in:lo eXIIIIIr-se r:om u exni.;,a de tralar-sL' '"' a/(J 
polílico. porqul! seria .fi/gir irfJ dever que a Cunstituiç-üo. decorrel1fe elo 
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princípio expresso, c:omo dire/IÍJ e garallfta mdiVIdual" ( não-cxclus~o da 
aprccioção de lesão ou atncaça a direito· pelo Poder Judici:irio. cf. 
EDGARD COSTA, ol?r: ·.(it. p. 20,1 ), o Supremo Tribunal, seguindo o 
primoroso voto do l'víinistro LUJZ CALLOTTJ, decidiu afimiativamente. 
por unanimidade, por sua competência. Villpeadiados cm seu dm:ito. os 
lmpetrantcs confiam na prevalência desse entendimento, pois, se assim n;io 
se pronuncia o Excelso J>rctório, não tcriio a quem recorrer. E como 
sinalizava RUI l3AIÜJOSA. incessantemente: "se mio se adws.'<' 110 

Supr(.'mo 1i·thwwl a mural/ia 111\'eiiCÍI'r!l c:on/ra os atos usUJ7l{l{tÍnos do 
Governo c do Conxres.1·o. a Crmsllluiçcio Hrcmletra. na .i·rw ('.I'.IÚ/('1<1, 

. estaria Ioda elçztwnullllada .e revogadu" (idem. i h idem, p. 220). 

6~. Em seu relatório, o Ministro LUIZ GALLOTTI repm1a-sc ao 
Parecer do douto representante do Ministério Público que ôta dois outros 
julgados: um, onde GALLOTfl oferecera parecer, na condição de 
Procurador-Geral da República (MS n" 1006, acórdão de 15.06.'19); mttro. 
onde o mesmo. GALLOTTI · fora relator (MS ·é 1423, acórd;io Je 
22.02.51 ). Em ambos os pi·cccc..lentcs GALLOT[l j;i trazia a lume sólic..la 
argumcntaç:io, apoiada no ensinamento do Ministro CASTRO Nl JNI:S 
(t\-fandudo de: .'>'r:gurWICU)-- <.:SSC t'JJtÍIIIO . referenciando-se Clll 

CONTRYMAN, RlJI,.l3AIWOSA c PONTES Dt.:: MIRANDA -- para 
definitivamente estabelecer, pc.r<.Jntc a Excclsa Corte, o principio de que "o 
ltmuc: do pocic:r Jlll't.,·dli:wnu/ do.,:· 'fi·!inmw.l· nüo restde IW 11<11/lr(•::a 
políllc:a do ato. 11ws na f"I.HIIn/idade de ser ('11/flllldr•lclo. 
conc:lusivumente, tw Coii.I'IIIUIÇ'Üo, o direi/o 1/Jdn•Jduu/ lflle se c!I: l'loluclu" 
(çtpud EDGARD COSTí\, obr. cit., p.2 J:l ). N<IS piilavras de G/\l.LOTTI. 
"u discru,:cio legtslultl'a mio pode ex,•rcltar-se .fora ·dos l111utcs 
co/1.~/ttuc:wncu.l· ou /egws. Hltropassar as ruws que <.:oucl!donam o 
exerc:ü;io legítuuo do pod,!r. Ultrapassados ('.1'/es l111111es. com(!('!/ a esfáa 
JllcltciCII" (tdem, tbtdem. p. 218). 

64. CASTRO NUNES, rcpctiJo ali por GALLOTTI, já pinç:ua, 
como lúcida advertência, pass::tgem de RUI BARBOSA e encDnt"t-::tra 
rcftlrço cm PONT~S DE MIRANDA para quem deve o Poder Judici;'trio 
examinar os pressupostos constitucionais do ato impugnado: "mio pode o 
.fud!l:UÍ/'10 I..'OIIhr:çer tfct.• Cf/11!.\lrk.\' C:Xc/11.'1\'CIIJ/<.'/IIe f?O/Ítif.;us; Ç()/110 .\'('l'/Cl/11 

as cJU'i! v,~rsa.'I.\C~fll .'iuhr,," OfUJrtunidode. <lf.'<'rlo 011 conven/f]llt:Ut do a tu. ( J 
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cJUC um /'ode.r .JudtulÍno .fit: -- clenllv das suas atrihtuçD,•s -- l'(t/e nos 
t·asos concrelos; o cfue cJIIahJtter deles pra/teu jill'a das suas alrihutçric•s. 
ji:nnc/u dtretlos ptíhlicos 011 fJ/'1\'m/os. ct <[III! correspondam u\·éics 011 

excep)C?s, é susceiÍ\·c! de ser c·rJII\Íderw!o tncon:,'lltunonal" (idem, p. 21·1) 
É l:í rememorada a cvoluç<ti), do pcns;uncnlo de R UI I31\R BOSi\ ucstc 
particular. Em um de sct.IS últimos trabalhos (/ )1/'C!t/o do Ama:cma.,·:Oefc'.'a 
do I:s!ado do Ama:wws ao Acn• Setr:ntnonul), o Mestre ensina (]ne: 

"Uma que.l'/iio t"ilíltcu por/e ser dtstintamente pr!lílica, 
allam,•n/e twlílica, segundo alguns. utc: purameJite política, .fora 
dos drunÍJllc>s do .Jn,ru.;o e. ( ·unlruln. <'III reve.\·Juúln t1 formo de 
wn pletto. es/ar na cot/1[)('/Í'nctrt dos '/'rihwwis, desde CftH' 11 ut" 
executivo 011 /c•gtslutt\'11, <'llttlra " qual se dc•mctnÍIC' . .firC' <t 
( .'ollsltlliN,:cio, I<!S'tllldo utl nq,!.andu UJJI clirr•tlo 11l'.la CtJII.\liJ!.I"lld{} .. 

(afllld EDGARD COSTA, obr.. c ii. p. 213 ) .. 

Do mesmo .. trabalho .o Ministro MÁRIO GUIMARÃES, na 
mesma ocasião, extraíra o seguinte trecho do Águtu, ele 1 !aw: 
"f)esde que h(lj(l um du:e11o C<JIIS/ttuctonál o(end((/o, \'c'nh,; .!,· 
u1u.fe rt'~'·· (i .lilll<.l J'e·''uo. <Jlll' dehLse_ o~rcn·e.ncu"t.J u .JIJ.,·fl~ u. 
contanlo. ctue SeJa. gu({rd,llitlo u jnhna .legal de //IIIi/ "l·cio. 
m.vtaurqdo está o pleito c'. nm1 .ele, \'C'I'tftcaJa a compctc011c't<t dct 
.lllsttça'.' (ideín .. ihide111. p .. 223). 

Por CASTRO NUNES é ~imb reproduzida a seguinte passaí!cln 
de PED!.~O LESSA (/!o l'uda.ludtwíno): 

."Em. substância:. exercendo atribuir,:iies .políti<:us· e /IJil/Wldo 
resoluç<Jes políticas.· ntrwe-se o /'(}(lei· I.egislatlwJ lllltrt ,.,t,tu 
domÍ!ito, Cfi/C' lett7" CU/1/U f11111tc•s /IIII C'ÍI'c/1/o de /!X(<!/1,1'0 rftcÍIII<'I/'o, 
Cflle c! a ConsllflltpiiJ f.'erfcra!. !:'llt{llmrto mio trwl.'J"ie c'.'·"t 
penf'erw. o ('mtgresso C'luhoru merlulct.\' e 11<1/'IIIC/.1', que C'S<.'Of'Utll 

à compc:téncm elo /'{}(ler .illdtCiârw. /)c:sde 'fite: u/trapct.lsa cr 
ctrcunfi.!rência, os se/Is ato.\·. estao .l'll)i!itos (l,OS .Julgamem" do 
l'oder .ht(lit·tâmJ qm'.' dédaramlo-os mapli.c,h·ets por o{i'tt.,·n·m 
a dtreaos. fites ltrct todu ci cficúcw Jllrídicu (idem, tht.d~r. p. 
229). 

65. Quanto à segunda preliminar, ou seja, quanto à compctêni:ia 
_originária· do Supremo Tribwt<tl Feder;!!, Gi\LLOTTI, uma vc..: nt~is é 
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inexcedível. Após reproduzir o argwnento do Procumdor-Gcrnl da 
República que indaga: -- "se as (lias /egtslatii'IJS c.:onvenulos em /"' t>odnn 
ser aprecwdos e t'OingidiJs pelo 1 'ode r .Jruliódno, por que se C'X• "1111r 
dessa ilprecwç·<ia e ~·orrr~<,:nda uma ddtheroçlio da Cdnwre1 '/"''· 
de.1atendend1J a dr.,po,·rç.'lic•.l· expressas <h· le1s. estâ a ameaçar di' '''"'" 
drrei/IJ lllllll•lduul <1-'·'''!!.lll"wl" em let'" -- UALLOT t I conclui: 

"lJispô.v. assim, a Consl!ltliç:üo, 1sto é. sú se referiu uos atiJs ela 
Mesa da Câmara ou do Senado, porque normalmente a ( 'âmaru 
e o Senailo .wí pratrcam uros lcgislaltvo.\· c cw1tra estes n,io 
c:ahe. em tese. o lllandado "'' seguranç:a. Aias, se contra 11111 alo 
mio- legtslatll'li da ( 'âmara ou J" Senado se uupetra mwulud" 
de segurança. u!egamlo <file ele é ilegal ou mc:onsli11Ktllltclf e 
fere direi/O líquido e c.·erto, ou havemos de rec.·onhecer <file 
competellfe tamhém ,:, em tal cas(J, o Supremo 7i·tllllnal 
f.'ederul. dado <JIIC' nenhum owro exrste actllta dele. mt t·wn•mos 
na coiiiJNiêncw da.Justlç·a c.·umwll. çomo aconte,·e .w.:mpre <III""· 
caso se mio emJIIadra /UI compctênda exccpcjww/. '/i•rÍ<III/os. 
e/l/cio, o ah.l'llrdo de 11111 ./111:: de l·it:emlu pt!gar o 11/Citulw/o d!' 
segurunç·a con/ra o ato da Câmara oú do Senculo. l'ant <'l'ttar 
tal ahsurdo é <file o Supremo ii'ihunal /·ederal .firmou 
)lii'Í.I'f'l'lldén,·ra no .\en/Ido de que. se lhe ''OIIIpete conhecer do.1 

mandados c<mtru ato do seu l'resrdente, ou da A-lesa de ul/ttt 
Câmara !.eglsfattl•a, competente tamhém há de s·er. rwr tiuns 
ji1rte ra:<io, pí 'I'"' olltro 7i·dnmu! S11[1enor 11 ele nlio nt.'"'· 
para conlrec<·r do ped1du. ijll(llldo o <1/U tmpugnado ,; do t>rtÍJ>rln 
Supremo /i·tbwwl 011 dú' pníprw Câmara" (ulem. rhu/em. p 
232). -

No que foi secundado pelo Ministro · HAI·INEMANN 
GUIMARÃES: "se ao .';Tf: compete conhc•à-r elo pedtdo de 

. :.· nwndaclo de segurança COI/Ira ato ela /\Ilesa '"' ( 'âmaru. com 
mut{{) mws ra;;Cía lhe ,·umpet1rú o ómhecuueJllo ele pedido de 
mandado de .~c<gurcmça contra o ato da prcíprtaCúmara. de.,tf,• 
que c:le Seja argulllo '!fenstvo a 'dtrello liquido c' n'l'io. 

tndivulual" (1dem. rhulem, p. 230). 

66. Certamente, o mesmo entendimento haverá de prevalecer no 
presente manclamus. Reitere-se que os Impetrantes estão a impugrmr o ato 
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da Mesa Diretorn 'lue fbrmali.wu o nrquív<Jrneuto do Requerimento n" I ')R, 
de 1996, nrrcmate delinitivo de dctcnninaç;io do Plenário, o que 
esclarecem, em obediência ao dever de "ex ror os fntos cm juí7..\l çonfimn<: 
a verdade e proceder eomlealdadc c boa-lc'" (CPC, art. 14, I e 11) 

. V- O PEDIDO 

O l'l:V!IJO Di:' IJIX 'ISA(J !.!MINAR; 

67. Requerem os Jmpctrantcs; com base no art. 7°, inciso Jl da l.ci 
11° 1.533, de 31 de' dezembro ele 1951 que. liminarmente, seja suspensa a 
elicácia do ato da Mesa Diretora do Senado que ntribuiu exequibilidade ;w 

arquivamento do Requerimento n" 198, de 1996, através do Olkin n'" 
SF/359/96, dirigido ao Senador Espcridtiio 1\min, Presidente da CI 'I 
mediante o qual inten·otnreu-sc o regular ftlllCionamenlo da cottliss:i<> · 
devidamente instalada. Impõe-se. a conccssiio liminar, para que n (TI 
criada pelo Requerimento no 191!, de 1996 c rc~ulnnncntc instalad;1, !''"'"' 
prosscgmr cm suas atribuições c ultimar seus trabalhos, como é d..: '"'" 
dever. 

Os lmpetrantcs demonstram à saciedade, na espécie. que siio 
titulares de direito liquido c <.:cno. amp;1r;1do constituc.:ion;iiJncnte c 
clcttvamcntc violado pelo ato <.:oator da Mesa Dtrctora. /\crcsc.:cntc-sc. q<t<.: 
a i11crcia du l'oJct· l.<:gislativo 110 c.\crc.:i<.:io de sc.:n direito-dever tk "~''''"' " 
que ~c quer invcsti~ar npcnas favorece aos que se bcncliciam d., 
impunidade. que se locuplct;~m às sombrns do sigilo de opcr.,~·<•cs 
!i:tanccims escusas. 

Importa aqni que se registrem ;~s sábi;~s palavras do .//f.\1/c··· 

LOUIS D. !3RANDEIS, da Suprema Corte Norte-Americana: 
' 

"A puh!it·ulade é exatwnr.:nle recomendada como 11111 n'lll<;,/io 

pari.I r1s males socw1s e mdustrwis. A luz elo sol. cli::-w. ,; " 
!/l(~lhor dos desrn/i:ta!lfes: a lu:: elétrica o mws u/ÍCI<'IIi<' 

po!rcta!" (apud STEVEN GOLDBERG, --l'uhhc ;lçc('ss "f;, 
( ;ovemme111 Jnjimnalion. lLL:__"Freedom Papers", n" 6. 
Washington, US!S. Scptcm~cr. 1994, p. ô i ).•. 
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A omissão do Lcgisl~tivo r~z com que~ sangria no Te~'u'" c 
o desajuste monetúrio se nvolumcm dia n dia. gcrnndo im:ertc:z;1s quanto '' 
confhbilicladc elo ~istema financcim nncion;1l. !\o contnirio do que d11. :r 
mnioria que quer o manto do segredo sobre as opcrnç:õcs qtre tkvc:rrr sc:r 
investigadas, é a CP! que pode propiciar a corrcçiio de rota, colül.:nnJu IIP> 

tnlilos as instituições financeiras c o próprio l3m1co Central do Brasil c d;u 
o necessário impulso para regulação do nrt. 192 da Constitui<;;io <b 
República. Os csciindalos sucedem-se -- é notório, está nos jornais -- e a> 
pesquisas de opin1ào pública i!ldicnm que o povo clama pela i!puraç;io du> 
fatos que estão a comprorÍJt:tcr <1 eficácia c a credibilidade. d<J lJni:i<', para 
exercer stla competência de mm!itol·;u- o sistema financeiro n<lcional (a: t 

21, incisos VIl c Vll! da Constituição). O mandamento constitucional <k 
dever ser o ·si~tcma !inancciro ''estruturado de .fimna a promm·cr " 
desenvolvimento ecluilibrado do /'aís e .servir aos interesses du 
coletivídade (art. 192, wput, CF) \'aí se tornando "letra mol1it". Urge que 
o Poder Legislativo· se ponha cm ação, pnm fiscalizilr c ·controlar o sistelll<l 
línancciro nal.:ional, municiando-sc para dar cfíc;kia plcn.a a um çonlõiiHio · 
constitucionnl, antes que o l3ra>íl comece a sentir .6 1:/eilo Or/úf/. nlirandn
sc na Ycnczucl~l. ou no M<.!xico, antes que seja tarde demais! 

Entendem, portanto, os lmpetrantes que ~s fúndrunento.s do pedido 
são absolutamente rele\fantcs, justific<lndo~se a concessão da medida 
liminar. Não bastasse isso, é o Jli'Óprio Presidente do Senado Federal. 
Senador JOSÉ SARNEY, quem escreve, na data de· hoje: 

"Nás mio podemos ;ulgar os hons hall<fl<eJro.l', os <file /rahallr"l'l 

llliiW.I/<illlente. fie/o.\·. -.fi'wiL/({(Iores. pelos·. dll"fl''""'''" . .,,. di1s 
deprísllos Jos .\·eus clte/lles. pelos· que usam essa per/111.1.\ÚIJ. do 
g<WI!rno para serem pernusswmírios de proce.1·sos· i/íot'". ·.·I 

campanha que se .fi.!:: no país pela ética 11(/o pndc tt'J' '<'fures 
111<'Xjmgii<ÍI'<'IS. !fw1co l'<'lld(• c<Jnjim1ç·a mms do <fll<' dlllll<'/1'11 

.\'(•rtec/wf<' //{(//.\' do (jl/e .JIII'IJ.\'. '/(J/'1/(11' {}.\' III<IU.\' hWI<flH'//'11.\' 

11111111es à .fiscair::açüo poi!ÍKCI não é. wu hpm cmtllllll<l. I !ma 

CIIÍS(I é iJ" parle JllrÍdiC(l, criiiimaf,. /10 área da po/Ícl<l. e/o 
!vlmrstério Í'úh/i,:~,, conlrole mterno do gov(!r/ln. ( Julra· J." 
fi.,·,·a!t:w;cio políuca, dada às mrnonus pelu ( .'rmslltllt('<iu. ar/. 

58, f!arcí~rafo 3'~ !:'las se C(JIItf1letwn. 
(. .. ) 
I,eío que há uma r.:ornda nos deprísrto.1·, porque os rendmre/llo.1· 
,: -· -
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es/cio hwxos. os saques estüo acima do dinhetro <JUe e/lira. feto 
iflte o HC/edrarú com 11111 prejuí:o de três [!11/lcies. emhorit <'ssc 
han,·o nau possa ler pre;uí:o. iflle é do tesouro. (} Jfunco du 
8msrl tem suas aç·iies desl'(t/urr:adas em -10% e sua sc'Tfrdc é 
precúrw, sendo necessârw a UTI. A cnse dos bwKos estuduats. 
mais dws menos dias. vai espocar. ,·omo proje11:a111 as JmÍJmas 
autortdades monc!/Úrws. 
( . .) 
;/ credl/o I file o real c! III/lU reit!ulwle wturu;.m, que nc•cc•ss!IWIWS 
,·acfa \'C: Í/IWS CIJ//SII/11/rí-/o. /Vflllfrll f10.\'IÇ"i'i0 CSitÍ 110 UfiiJ/0 1flle 
de1 us refin'mas. desde o prmcír1io, con1 entus/C!SIII0 .. /111 al'(tf Cflll' 
tenho dado nos Júruns internacJO/Iat.l', nas 1/Wtorc~s l't'\'1.1/Us 

11/lllldtws r! e. ufnc:w poliltccr. filiando .mhr<' us mrultiii('IIS no 
liras li. 110 .1ueú · oltllll.\'11111 <fllilllfo ao fll"esente e e.1pc·rw1\'11 "" 
/i III/ m. 
Agura, o clireitu de discordur s!Í.IICio se pode exeJ"CC'r onde 
morreu a /iherclade. Ou pela ccmsura. pelo medo. ou p11r uma 
coisa pior: a autucensura. 
!'ara mim. a C/'1 mio é 11 caos; .1<' jiJSse, estarímm1s perdidos" 
(0 tllti/1.1/ro e seus destroços . . ill;__"Correi(l Bmzilicnse", 
28.03.96, Cademo I, p. 06). 

11. CP! "não é o caos". t)ue possa, pois, funcionar! 

68. Conecdid<1 a liminar requeridfl. requerem seja notificnda a 
Mesa do Senado Fedem i, na pessoa de seu Presidente, o Excclcnt íssi111o 
Senhor Senador JOSÉ SAKNEY, que pode ser encontrado no Pal:'ll'io do 

Co11~r..:sso Na<:<(ln~l. :<esta Cap1titl. p~r;1 quê; no pi~/n de da d1n~. 
~presente as Jnft)l'\ll:lÇ'l~H.:'S que cn:h:H nt:•;c5~i·lnns. dCv~ndl_' :Hl tin;il ;1 :J<·:lo 
S.Cr jtilgada piT)CCdClliC. p:U<l lcll'll~l· (!,;!illÍII\'.1.~ Jilll!llil!' CO!ll'Cdi,/:J. l'lllll :1 

decretação da nultdadc c mclie<icia do ato mJÓntado. cond-:n.111d"-"'-' :1 
lrnpetrada I tas custas judit:iais. 

l't'lhlico. 
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ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Nestes Termos . 
.Pedem Deferimento. 

Brnsílin, 28 de março de 1996 

). º . 
. ~~~-(\. 
Ji.p CLAUD!SMi\R ZUI'IROJ.:U 

OAB-DF n'' 12.25.0: 

.OGUI~_RC!O 
F n' I 4·11-A 

Março de 1996 

Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal federal, Rcl<~tor:. dP 
Mandado de Segurança contra t\to da Mesn DrrctOI<I dõ ScnJdCl rede r ;d <i"C 
detcnninou. o nrquivnmento do Reqttcrimento n" 198, de 1996 

' ' . . 

ANTÔNIO CARLOS V ALADARES e'• OUTROS, já 
qualificados, por seus procuradores infrn-assinados, nos autos do Man~adó 
de Segurança cm epigrafe, vêm, respeitosamente, à presença de Yossn 
Excelência expor e requerer o quanto segue: 
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I. É inequívoca a aplicação supletiva das disposições do Código 
de Processo Civil, e1u sede de Mandado de Segurança, no que niio 
C9ntmricm a legislação cspcciol, po>tü que o própria Lei n" 1.533, de J I de 
dezembro de 1951 está assim ementada: ";l/fero c1s rlisposiç.·ries dn (·,;digo 
Ctvd, rrdallvas.ao Mandado di' Se~;uranç·a ". 

' . 

2. Assim, deve·-se observar, qu;lnto n formação do processo. a 
regra disposta no art. 264 do CPC, autorizativn cln modifícnçilo elo pedido. 

3. Ante e;.;pressa faculdade da lei processual; aduzem o seguinte. 
para apreciação de Vossa Excelência, quando do exame do pedido dt.: 
decisão liminar, postulado na peça vestibular: 

-- que o Regimento Interno do Senado Federal estabelece qw: 
as comissões parlamentares de inquérito siio modalidade de "c-oniiS><io 
temporária" (att. 74, alínea "c" R!SF); · 

que, consoante o disposto· no art 70, ~ 3~, do lnc:.lno 
Estatuto Regimental daquela Cas<1 "o p!'(cu tÍuY LWII/1.\Cks 1empnnin,11 ,; 

contado a parttr da puhlicaç·cio dos ci1u1 lf"" us cnarem. SliSfn'nde!llin-'e 
nos períodos de recesso do Congresso Naçumu! "; 

· -- que, publicada a clccis~o da Mesa do Senndo FcdcJ;d ll<> 
!JICÍ/'10 do Senado Federuf de 07 o:; 96. p 01597. rdocnmento j;i GCÍJsiúr.iZ,). 
desde aquela datajá está sendo contado o prnzo p:~ra que a com1ssiio cx~1p 
.os ~ns para os quais foi C:riada; 

- --que, (endo s1clo lixado o prazo de 180 (cento c oitcnt;IJ tli;>s 
para que a conliss~" ultime os seus trabalhos, pode icsultar a IJH:lie:k1:1 da 
med1da, c.1so sep (!t.:lerida, em dee1s;io linnl, posto que, restando (JI:J/.<l p:ua 
a comissão, esse seria exígllo-piml a .rcnlizaçiio ele seu labor im·estig<iliYo. nu 
mesmo não haveria ma1s o direito pLiblico subjctivo dos lmpetrantcs. 11"1<.: 
lesado, por dec11rso de prazo decadenci<il, com o··aJcance do ternH• linid 
assinado para que a CPI fui-ICIOne, sem que lenha f'liiÚ:ionaa'G. 

00805 
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Ante o exposto, requerem seja acolhido o presente aditarncÍlto 
à petição inicial, pedindo, outrossim, que seja anexado, desde logo. 5 
segunda via da petição, para. remessa à lmpetrnda. 

Apresentando a presente cm duas vias, 

Nestes Tennos, 
Pede Deferimento. 

Brasília, 28 de março de 1996 

// •· 2.J ~~ ' 
p.p CLAUDISMAR ZUP!RO LI 

OA!3-MG W 12 .. 250 

. O SR. PRESIDENTE (João RÓcha) -A mesa informa que V. Ex• será 
atendido nos termos regimentais. · 

Com a palavr;;~ o Senador Ademir Andrade. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discyrso.) 

- Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores, quero registrar, neste pronunciamento, o· 
excelente trabalho de organização e de luta que vem sendo desenvolvido pelas 
lideranças empresariais, sindicais, comunitárias e de trabalhadores da região do 
Vale do Tapajós, no Estado do Pará, as quais batalham decididamente pela 
melhoria das condições de vida na região, relegada há muito tempo ao abandono. 
Pude constatar a garra e a coragem daquele povo em busca do progresso, quando 
estive pessoalmente em recente visita aos municípios da área. 

Naquela ocasião, recebi o impressionante dossiê sobre as 
dificuldades sócio-económicas daquela riquíssima região garimpéira e agrícola que, 
embora tenha produzido cerca de 500 toneladas de ouro bruto nos últimos 37 anos, 
jamais re,cebeu qualquer atenção por parte das administrações federais ou 
estaduais. 

No documento, que tem o título "S,.O.S., Tapajós" -e que peço que 
seja inserido nos Anais deste Senado -, foram listadas todas as incontáveis·
deficiências regionais. O quadro é alanmante. As seis cidades que integram aquela 
região - Aveiro, ·ltaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolís e Trairão - não 
contam com os mínimos equipamentospara o atendimento de !:leus habitantes. A 
carência é geral em todas as áreas: educação, saúde, energia, rodovias e no setor 
agropecuário. - - --
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A reg1ao conta com uma área de aproximadamente 230 mil 
quilómetros quadrados, ·pouco inferior à do Estado de São Paulo e muito maior do 
que a Inglaterra e concentra uma das maiores províncias minerais do mundo. 
Historicamente, além da extração do ouro, a região contribuiu muito para a Nação 
como líder inconteste que foi na produção da borracha naturaL Infelizmente, essas 
riquezas do passado ou as do presente jamais foram revertidas em proveito das 
populações locais. 

O Estado e a União, que sempre se beneficiaram das riquezas 
regionais, jamais investiram ali cifras condizentes com o que foi arrecadado. 
Vejamos, por exemplo, o caso da mineração. O Vale do Tapajós não conta sequer 
com um estabelecimento de ensino que prepare técnicos e operários 
especializados em mineração, para que o trabalho de exploração e manipulação de 
ouro e de outros metais preciosos seja mais eficiente e rentáveL 

Outro problema gravíssímo, que atinge tanto a mineração quanto a 
agricultura, é o da falta de regularização das áreas rurais.· Sem documentos oficiais 
de posse, os agricultores estão impossibilitados de ter acesso às linhas de 
finanCiamento-oferecidas. A situação é totalmente absurda, porque o dinheiro existe 
e está à disposição. Mas não pode ser obtido porque os produtores não têm 
documentos que comprovem a posse de suas terras. . 

Do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, apenas 15% são 
destinados a microprodutores. Mesmo assim, apenas 2% do total desses 
microprodutores acabam sendo efetivamente beneficiados. O mesmo ocorre com a 
linha de crédito para a agricultura familiar - Pronaf -, que exige dos interessados a 
comprovação de pagamento de ITR dos últimos 5 anos, e o ITR, inexplicavelmente, 
chegou a valores estratosféricos nesses últimos anos, o que torna impossível o seu 
pagamento. 

No que se refere ao transp_orte, as duas Estradas Federais- que 
cruzam a região - a BR-230 (Transamazônica) e a I;!Rc.163 (Santarém-Cuiabá) -
encontram-se em péssimas condições de tráfego, o que acaba causando, todo ano, 
perda de grande parte da produção agrícola regionaL Produção que, por sinal, não 
é pequena, já que, por ei<émplo, a área plantada de arroz chega a 50 mil hectares e 
a de milho 40 mil hectares. Isso sem falar nas terras onde se cultiva cacau, banana, 
mandioca e feijão. Ou no rebanho de gado, que chega a meio milhão de cabeças 
apenas nesses seis Municípios. 

Embora o Pará seja o quinto Estado brasileiró-na produção de energia 
elétrica, o_ sudoeste paraense vive nas trevas. A precária matriz energética 
termodiesel que atende ltaituba, Aveira e Rurópolis, encontra-se totalmente 
sucateada e saturada. Mas a situação é ainda mais caótica nos demais Municípios 
da região, onde não há qualquer fornecimento de energia elétrica, seja na--áreas 
urbanas, seja nas rurais. Quem pode ter o seu motor tem energia, quem não o tem 
evidentemente fica sem ela. 

O mesmo ocorre em relação ao fornecirriemto de água. Embora 
ltaituba, Aveiro e Jacareacanga encontrem-se às margens do rio Tapajós e apesar 
de Rurópolis, Novo Progresso e Trairão possuírem grandes mananciais, não se tem 
água tratada. As pessoas têm que tirar .a água diretamente dos rios sem nenhum 
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tipo de tratamento, o que agrava ainda mais os tratamentos sentido na área de 
saúde. · 

No Vale do Tapajós são muito elevados os índices de mortalidade 
infantil, fetal, materna ou geral. São taxas que só encontram paralelo nas 
registradas nos países mais subdesenvolvidos do planeta. Ali são muito altos os 
índices de morte por doenças controladas pelo saneamento básico como as
diarréias e hepatites infecciosas; de doenças controláveis por tratamento médico e 
por acompanhamento, como tuberculose e hanseníase; e por doenças preveníveis, 
como a malária e a leishmaniose~ · 

Para encerrar esse quadro dantesco de abandono por parte dos 
Poderes Públicos, vejamos alguns índices da educação. A taxa de evasão escolar 
naquela região é da ordem de 25% no ensino de 1° grau, e de 22% no de 2° grau
esses são dados fornecidos pela regional de educação do Governo do Estado do 
Pará. Os considerados analfabetos, entre os que têm mais de 15 anos, chegam a 
35%. Indicador totalmente inaceitável, às vésperas do ano 2000. 

Diante dessa situação, marcada pelo total abandono a que foram 
relegados, os moradores daquela região cobram, agora, providências urgentes das 
autoridades estaduais e federais. Tendo realizado um grande ato público em 
ltaituba, que teve uma enorme repercussão sendo noticiado, inclusive, pelo Jornal · 
Nacional da TV Globo. · 

No que se refere à educação, por exemplo, os habitantes do Vale dos 
Tapajós querem ensino de pré-escola nos estabelecimentos públicos, merenda 
escolar constante, treinamento para professores, cursos profissionalizantes e a 
implantação de um campus universitário. 

No que toca à saúde, exige um combate sistemático das endemias, 
·saneamento básico, qu;g~lificação de recursos humanos para áreas e cotas 
· regulares de medicamentos. 

No que tange à agropecuana, cobral"'l programas permanentes de 
assistência técnica, acesso ao crédito rural, regularização fundiária imediata, 
cadastramento de todos os sem-terra nos municípios e a melhoria das estradas 
para que a produção local possa ser escoada. 

Querem, ainda, a criação de uma vara criminal e a indicação de 
juízes, bem como fornecimento de energia elétrica e expansão da rede de telefonia. 

Ao registrar, aqui, esse documento dos Municípios do Vale dos 
Tapajós, questiono-me como pode uma região tão rica estar relegada a um 
abandono tão grande por parte das autoridades brasileiras. A grande pergunta é: 
como pode uma terra tão rica ser tão carente-de instrumentos os mais elementares 
para o exercício da cidadania? 

Para que suas reivindicações não ficassem registradas apenas neste 
discurso, encaminhei ofícios para as-autoridades do Governo Federal e do Governo 
Estadual, responsáveis por cada área-problema, incluindo o Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso, e o Governador do Pará, Almir Gabriel, 
para os quais revelei todas as preocupações que .me surgirâm diante das imensas 
necessidades daquele povo. - · 
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Para todos eles, estou encaminhando cop1a das reivindicações 
setorizadas e solicitando que se sensibilizem ante o sofrimento de centenas de 
milhares pessoas, no sentido de serem providenciados atendimentos urgentes para 
os seus problemas prioritários e que sejam planejadas outras soluções a médio 
prazo, onde o Orçamento deste ano realmente não permite resolver. 

. Entretanto, através deste discurso, faço um· apelo em reforço aos 
expedientes dirigidos a Sua Excelência, o Senhor Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, bem como aos Ministros dos Transportes, da Saúde, da Educação, da 
Justiça, da Infra-Estrutura e outros Srs. Ministros, no sentido de que ao receberem 
o dossiê S.O.S Tapajós dediquem ao mesmo uma leitura atenta, em função da 

. gravidade dos problemas ali relatados, e que possam colocar seu empenho pessoal 
em busca do solucionamento dos mesmos. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que no Orçamento de 1996, embora 
ainda não aprovado por este Congresso Nacional, mas já aprovado no relatório 
final da Comissão Mista de Orçamento desta Casa, nós, com muita luta e com muito 
sacrifício, conseguimos colocar R$15 milhões destinados à conservação da 
Rodovia Transamazônica; conseguimos colocar mais R$7 milhões para socorro a 
pontos críticos da mesma rodovia e da Santarém/Cuiabá; conseguimos colocar 
ainda mais R$8 milhões, destinados à conservaçãb da Rodovia Santarém-Cuiabá. 
Dos recursos ainda de 1995, diga-se de passagem, conseguimos garantir R$8 
milhões para asfaltar o trecho que vai de Santarém a Rurópolis. 

Nada veio do Executivo. Foi a Bancada do Estado do Pará que, com 
unidade, com sacrifício, conseguiu· fazer o Relator corrigir as injustiças cometidas 
pelo Presidente da República, pelo Poder Executivo, que não destinou 
praticamente nada ao Estado do Pará no que se refere à infra-estru<ura. 

Por último, t;;~mbém com muito· sacrifício e com muito esforço, a 
Bancada do Pará conséguiu colocar R$14 milhões para iniciar b Linhão da 
Hidrelétrica de Tucuruí para o oeste do Pará, em direção a Altamira e, no futuro, 
chegando até ltaituba e na região do Tapajós - a que fizemos referência neste 
nosso pronunciamento. 

Portanto, não foi o Presidente da República. Sua Excelência se 
esqueceu completamente de seus compromissos. Em sua campanha, pr_ometeu 
asfaltar a Transamazônica, a Satarém-Cuiabá, levar energia da Hidrelétrica de 
Tucui'lií ao Baixo-Amazonas, mas o que fez no ano passado foi vetar os recursos 
destinados a essas obras. 

A Bancada do Pará conseguiu repor e até ampliar esses recursos. No 
que se .refe~ à energia, não conseguimos repor nada. Havia R$8 milhões que 
foram totalmente cortados. Este ano, Sua Excelência não destinou nenhum centavo 
para a energia e nós conseguimos colocar R$14 milhões. Para a Transamazõnica, 
o Presidente destinou R$2 milhões, que aumentamos para R$15 milhões; para 
Santarém-Cuiabá, colocou R$3 milhões e aumentamos para R$ 8 milhões. 

O Presidente da República prometeu ao Governador Almir Gabriel 
R$2 bilhões durante seu governo, o que representaria a soma de R$500 milhões 
por ano ao Estado do Pará para obras de infra-estrutura, o Presidente não cumpriu 
absolutamente nada. Nós é que estamos, com o esforço da Bancada do Pará, 
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conseguindo algo, embora ainda insignificante para a contribuição dada pelo Pará 
ao Brasil. 

Para que se tenha uma idéia, o Pará exporta, por ano, R$2 bilhões em 
madeira, niínerios de toda a espécie,- pescados e produtos agrícolas, o que 
representa uma soma considerável, mas o nosso Estado tem um orçamento anual 
de apenas R$1, 1 bilhão .. Exportamos, praticamente, duas vezes mais do que tudo o 
que tem o Governador para administrar em um ano de Governo. _ Estamos 
recebendo esses valores insignificantes para resolvermos nossos problemas de 
infra-estrutura básica. 

Registro este nosso pronunciamento sobre as condições da Região do 
Tapajós e apelo à Mesa para que conste nos Anais desta Casa o documento que 
tem o título SOS Taoajós. _ 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADEMIR ANDRADE EM 
******************.{t***************************** 

SEU PRONU~~'!!!'.:~:.<?.·t. ******************************* 
5.0.5. TA P A J Ó 5 

.. Todos são iguais perante a lei. sem 
distinções de qualquer tipo. garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no pais a inviolabilidade do 
direi/o" à vida. à liberdade. à igualdade. à 
segurança e à-propriedade( ... r 

(Consti\!f!ção Brasileira. Art. 5°.} 

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES 

AVEIRO 
ITAITUBA 

JACAREACANGA 
NOVO PROGRESSO 

RURÓPOLIS 
TRAIRÃO 

lTAfTUBA-PA. 16 DE FEVEREIRO DE 1996 
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, 

S.O.S. T A P A J O S 
CARTA ABERTA DO POVO DO VALE DO TAPAJÓS ÀS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DELIBERATIVAS NAS TRÊS ESFERAS DE PODER 

UTodos são iguais perante a lei, ~em distinções de 
qualquer tipo, garantmdo-se aos brasileiros e aos 

· estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do 
direitO ii vida, à liberdade, ii lQUaldade, a 
segurança e ii propnedade( ... ):'_ . ~ 

.·' ···-· .·. 
(Constituição Brasil9ira, Art. 5°) . ~.~ 

.i<t 
~=c;.?' 

No vale do Tapajós, região situada no extremo suooeste paraense, com 
área territorial de aproximadamente 228.549 km2

, constituído pelos municípios de 
ltaituba, Aveiro, Rurópolis, Trairão, Jacareacanga e Novo Progresso, a realidade, no 
entanto, lamentavelmente é outra... ~ _) ··-

~ 

Historicamente, resultado de uma colonizâção feita por militares e religiosos 
portugueses. ~- · ""-"::-... , __ 

·- ~-!.,. 9 ··~ .... 

. Geograficamente, afastadé'earci~.qe 900 quilómetros ém hnha reta de 
Belém, Capital do Estado. ,., \} 

Oemograficamer'\te, composta por uma população miscigenada de 
descendentes dos nativos locais e migrantes originários das mais diversas regiões 
brasileiras, especialmente do nordeste, na área de garimpagem e os sulistas na área· 
de colonização agrícola. 

Politicamen!!t,:ili'ilegada ~egundo plano e relembrada apenas em períodos 
considerados eleitorvp;.j 

Economicament!t...,all'"rapajós tomou-se durante mais de 100 anos. líder 
inconteste de produção, seni"que a riqueza gerada pelo monoextrativismo da borracha 
fosse reverti,-,cjps de seu povo. 

Pqssuidora ';..âe uma das maiores províncias minerais do planeta, o 
garimpeiro tapajônicã, continua recebendo das autoridades um tratamento 

· invêrsamente próporelonal ao seu valor. Produtor de algo em tomo de 500 toneladas 
de 01,11'0 bruto nos últimos 37 anos, a região socorreu o Brasil em . várias crises 
cambiais. Hoje geologicamente, em transição do ouro secundárjo para o ouro primário, 
falta-lhe·:tecnologia, escola profissionalizante e principalmente, regularização das 
áreas, já que possuímos uma legislação descolada da realidade e em que pese o 
unânime reconhecimento desta situação, o governo do Estado, através da SECTAM
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, insiste em burocrat1zar 
e complicar a liberação das licenças ambientais. 
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Outrora destacada na produção de arroz. mandioca e feijão. a regrão 
chegou a contnbuir cem srgnrficativo percentual na produção total do Estado. Além das 
culturas perenes e culturas alimentares básrcas, merece destaque a frutrcultura. 

Em número, a agropecuária nesta região, segue. mais ou menos o se~~rnte 
demonstrativo: ,,, " 

• Arroz de sequerro 
• Cacau 
• Milho 
• Feijão 
• Banana 
• Mandioca 
• Rebanho bovino 

50.000 hectares .. · .. 
4. 700 hectares 

40.000 hectares 
1S. 000 hectares 
15.000 hectares,. ... ,,, ,.· 
1 S. 000 hectares 

SOO.OOO Cabeças 
·~-

Faltando apenas atenção especial ao financiamento, para maior incentivo e 
Produça· o. ~ Y ·· -

-~··'"!" 
~Y --~ ·-

CRÉDITO RURAL o Existem 03 lif!!l~s dà·: crédito de grande _importância 
para os produtores rurais da regtão oeste: ~~~ ... 

•.-.r..i 
;;:;..<!'~ 

• Fundo Constitucional de Financiamento do Nort~·- F.N.O. o Dividido em especial 
e normal, gerenciado pelo Banco da Amãzõnia'S~;l!it- BASA, esta deixando a desejar 
pela pouquíssima utilização aos mini pràduróres, através de Associações (F.N.O. 
Especial) e o F.N.O. Normal, pela;falta de·' documentação de propriedade emitida 
pelo INCRA. Apesar de o objetivo a~e Fundo ser para o desenvolvimento da 
região Norte, somente 15% dos recursos.-iião destinados ao mini prOdutor e nem 2% 
aos pequenos, médios e grandes produtores têm acesso (falta título definitivo da 
terra). O BASA como gerenciador não procura resolver estes pequenos impasses 
burocráticos, já que a maioria deles trabalham a muitos anos nos seus lotes, sem ter 
apoiei devido, para implementação das atividades agropecuárias. Assim, o BASA 
deveria observar e dar credibilidª_de aos mini produtores, pois são os responsávers 
por 70% da produção da.alimentos de subsistência do país, a falta de interesse 
chega a ser ind~ ''ii!! 

• PROCERA -.Linha as de crédito para áreas de assentamento pela reforma 
agrária, enc:Qfltra;:se na.mesma situação do F.N.O., sem acesso e quando ocorre é 
·muito âe l-ado ii'f.lesesiimulante. ·- - -- ·-

'1 
• PRONA · a r$ crédito para agricultura familiar, gerenciado pelo Banco do 

Brasil S.A~-mfêlizmente como todo financiamento agropecuário exige 
documentação quase impossível, como exemplo, exigem OS anos de I.T.R, pagos, 
isto já é_U!'fl item criado para impedir oaeesso a família rural da região norte . 

.. ·::"· ~~ 
• F.D.E- Onde está a Verb!!J do programa. BANP~RÁ?. 

·~# . . 
--Exigimos providências urgentes, urgentíssimas, para viabilizar as linhas de 

crédito rural a quem produz realmente. · -
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A vrtal rmportãncia das Rodovias BR-163 e BR-230. para a viabilrzação do 
desenvolvrmento da região. pouco tem srdo feito no que diz respe•to a conservaÇão e 
nada no que se refere a pavimentação. muito embora. represente um clamor geral. A 
pnncrpal estrada para · escoamento da produção agropecuaria. encontra-se 
abandonada nos 1.000 km do lado paraense. sendo asfaltada entre Cuiaba e Santa 
Helena - cidade próxima da área limítrofe Mato Grosso - Pará · 

Se por um lado as duas principais rodovias federais não apresentam 
nenhuma condição de trafego e escoamento da produção agropecuaria, em piores 
condições se encontram as vicinais e rodovias municipais. tomando mars difícil arnda. 
a missão daqueles que o governo, através dos projetes de colonização; delegou a 
responsabilidade de produzir alimento, com o objetivo de criar divisas para o 
Mupicipio; Estado e Pais, as· famílias continuam produzindo e onde esta o 
compromisso de dar condições de produção e melhoria de vida? 

ENERGIA - Apesar do Para ser colocado em 5° lugar na produção de 
energia elétrica do país, a região sudoeste deste Estado, que é formada pelos 
municípios de ltaituba, Aveiro, Trairão, Jacareacanga, Rurópolis. e Novo Progresso. 
vive nas trevas. A precária matriz energética terlnodiesel existente em ltaituba. Aveiro 
e Rurópolis, encontra-se totalmente saturada··e·.s!Jcateada. lnexistindo quaisquer tipo 
de energia pública nos demais municípios, seja rias áreas urbanas ou rural. Fator 
limitante e impeditivo de todo e qualquer proca!il!_O de verticalização ou industrialização 
da produção. Fato vergonhoso, quando soroos -~bedores que o Pará expo"rta energia 
elétrica para os demais estado da F.eder~ · através do complexo energético de 
Tucuruí. -:4. ~ 

f~ ~ 

ÁGUA - Apesar de l~ituba:+Aveiro, Jacareacanga encontrarem-se as 
margens do Rio Tapajós .e Rurópolis, Novo Progresso e Trairão possuírem outros 
mananciais com capacidade de haver captação de água para tratamento através da 
COSANPA, infelizmente ·as populações destes municípios consomem água retirada 
diretamente dos rios, sem nenhum tratamento, isto só aumenta os problemas de saúde 
já existentes. ........... ~ 

"i[ ~-
JUSTIÇA "'i0s.Jl'll1ínicipios que formam a comarca de ltaituba, ao longo dos 

anos tem sofrido e pràtlêimer:?" tem sido exduídos dos benefícios a que têm direito 
quanto ao funcionamento 91iciente do Poder Judiciário . 

...:.:...-cl'::.~ _,._ .. -- -- ' 
Fi,tf!cioriahdc? corií apenas uma vara e uma segunda em estado precário· de 

operacional~ção, o N!;:liCiário requer contratação de juizes, promotores instalação do 
juizado civil 'e. criminati' informatização do judiciário, instalação do instituto de polícia 
civil, aumentdi;d<L~Vo de policial Civil, instalação do juizado especial, delegacia 
especializada da·mulher, delegacia do consumidor, informatização dos serviços do 
OEl'RAN, condições "Sine qua non" para que a justiça se tome cálere, eficiente, 
bamta e 8C81Sível a maioria dos cidadãos . 

.• =._ ;/· .. '!--·_ -- .·.:.:-
.· .. '.:.:-

SAÚDE - Com elevadas taxas de mortalidade geral, mortalidade infantil, 
mortalidade fetal e mortalidade materna, observa-se na regiêo um quadro geral de 
doenças ocorrentes, com altas taxas de incidências de doenças transmissíveis, -
próprias das regiões mais subdesenvolvidas do planeta. 
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Merece cealce. no quadro epidemiológicO geral, o recrudesqmento oe _ 
doenças controláveis por ativ1dade de saneamento (d1arré1as e Hepatites JnteccJosas). 
Doenças controláveis por tratamento e acompanhamento (Tuberculose e Hanseniase). 
Doenças prevenive1s por controle de vetares (Malária e Leishmanlose). 

EDUCAÇÃO - A s1tuação atual da educação. apre~enta um perfil. .onde 
persiste taxas de evasão de ordem de 25,8% (vinte e cinco ponto 01to porcento) no 1° 
grau e 21,8% (vinte e um ponto 01to porcento) no 2° grau. ·- · -:.:i."·'-" . .,..~ 

Preocupa ainda, sobremaneira a revelação constatada pelo.· censo da 
FIBGE de 1991, onde 28% (vinte e oito porcento) da população entre 11 a 14 anos e 
35% (trinta e cinco por cento) acima de 15 anos são considerados analfabetos ou 
semi-analfabetos. '-"-

··~~!!:. 
~ 

Sem perspectivas sócio-educacional e em_condições ~rias de renda, 
moradia, alimentação, nutrição, saúde e educação:~ à~ituaçãO da infância e da 
adolescência, apresenta um quadro bastante desalentador .. 

.__· ·-
Diante deste quadro surrealista, historicamente marcado pela perversidade 

administrativa, âescaso político, manipulaçã.,;•\rit;lutária e colonialismo econõmico, o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de ltaituba e Tr'airão, o Sindicato dos Professores, 
o Sindicato Patronal Rural, o Sindicato doa Rodoviários, o Sindicato dos Garimpeiros; 
a Associação dos Mineradores de Ouro, APROP - Associaç?o dos Pequenos 
Produtores Rurais, Associação dos COntabilistas, Câmara de Dirigentes Lojistas de 
ltaituba, Associação Comercial, As!?!JÇiações dos Produtores Rurais, Associação dos 
Carroceiros, Associação dos Agricültõres Produtores e Cacauicultores do Trairão, 
Rotary Club, Loja Maçànica Acá2ia do ·Tlipajós, Ordem dos Advogados do Brasil -
Subseção de ltaituba, Projeto Cristalino (Sem Terras), Cooperativa de Transporte 
Buburé, Cooperativa COLMÉIA, Representantes da Pastoral da Terra, Coordenadoras 
de Comunidades, Líderes Comunitários, Movimento Pró-Estrada, Clubes de Mães, 
Diretórios Estudantis, COOPERAC e entidades de Aveiro, Jacareacanga, Rurópolis e 
Novo Progresso, vém~de _ forma unissona, coesa e hegemànica, protestar 
veementemente contra·'o atuat. estàdo de crise e sólicitar dos 03 níveis de poder 
constituídos, imediatas_,pro)lidê~as no atendimento das seguintes reivindicações: 

---~ .:.r. 

Educação: ~ 

• lmplant~'"'da~~la nas escola públicas; 
• Merenda:'escolar coastante; 
• Continuidãde do Projeto Gavião; 
• QualiticaçêO.P.I:Qfi4Sional para o magistério; 
• Implantação da 5" e 8" séries na area rural; 
• Transporte escolar terrestre e fiuvial; 
• Çurs~-téq;licos profissionalizantes; 
• lnfO!TiiatizaÇão das escolas públicas; 
• Melhoria salarial para os trabalhadores da educação; 
• Implantação do Campus Universitário com cursos regulares a nível de 3° grau, -

condizentes com nossas vocações àconõmico-sociais .. 
• Recurso par!J construção do Campus Universitário de ltaituba 
• Implantação' da UEPA- Universidade Estadual do Pará; 
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Concurso publtco: 
• Melhor aplicação do F.N.D.E. 

Saúde: 

Ataque sistemático as endemias: 
• · Saneamento básico: · 

' :l . 

• Ampliação dos PACS -Programa de Agentes Comunitários de Saúde; 
• Cotas de medicamentos regulares: 
• Concurso publico no setor: . 
• Definição de modelo E .csistencial e viabilização da municipalizaçao na condição de 

gestão parcial. 
• Qualificação de recurso humano; 
• Recursos local para campanhas de saúde; 
• Informatização da saúde. 

Mineração: 

• Que seja feita gestões no sentido de modificar o mais breve possível a lei 7.805; 
• Que o governo municipal instrumentalize a S~ria municipal de mineração: 
• Que o governo estadual, redirecione a,Sf:CTAM oo.sentido de orientar e facilitar a 

vida do produtor, ao invés de dificultá-lã<,_ ~"'""c-'·····., - · · ., ... 
.ii '=:~~#-· 

Aqropecuária: ~' 
• Melhorias imediatas das estradas federaiS"e municipais, incluindo a recuperação e 

ampliação da rede de· vicinais; · 
• Programa permanente' de assistência técnica; 
• Acesso e paridade no crédito rural, insistentemente negado para a região com 

ênfase ao F.N.O. Especial do BASA; 
• Incentivo a agropecuáriá em regil]'le de geração de renda; 
• Uma política voltada para:ctilturas perenes de exportaçao e industrialização; 
• Regularização fundiária imediata e apoio de infnH!strutura das áreas de 

assentamento; . _, . ..;· 
• Cadastramanto de todos os sem terras dos municípios; 
• Fim do paadelismo de ações e criação imediata de regionais no município polo de 

ltaituba: Uma Seaetaria de Estado de Agricultura para o fomento e inspeção da 
agricultura e pecuárfa e uma da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Estado do Pará;::-· · . 

. • · Atuação_da Secretaria Municipal de Agricultura; 
• Existência de armazéns conveniados com o governo Federal; 
• Instai~. de representação de órgão competente relacionado a pesquisa e 
- repaSSe dtttecnologia adaptada á região para os produtores rurais. 

-·';L·.. .y 
;:,z.:i;.'>;r 

Justlca:-~ 

• Indicação do juiz titular para a comarca de ltaituba para assumir a segunda vara; 
• Criação e instalação da vara criminal; 
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• Instalação do juizado especial civil e criminal; 
• Informatização dos serviços do fórum de ltaituba: 
• Mais celeridade nos feitos que tramitam na comarca de ltaituba; 
• Instalação da Delegacia especializada da mulher: 
• Delegacia do consumidor; 
• Funcionamento e condições de trabalho para a defensaria publica; 
• Aumento de promotores e conclusão do prédio da promotoria publica: 
• Aumento do efetivo de delegados e pessoal de apoio e os recursos materiais: 
• Informatização dos serviços do DETRAN, hoje dependente aincja de Sa$rém. 

" .· Comércio: ~~ ~;.,.~':'...,i'! 
"'lllll.. 

• Transporte rodoviário e fluvial; ' 
• Energia elétrica; ~ 
• Implantação da Delegacia Regional da Fazenda E~-ffãituba -e construção 

do prédio próprio; .,_ ·· '· ' 
• Reforma na carga tributária, fiscal e social; ... ·-"••· · _ ·" 
• Criação da Zona de Livre Comércio; _,r ·"• ·-~,-

• Asfaltamento da BR-163 e BR-230 e abe~~ e cooáervação de vicinais. 

X 
~ L&-u~;&. Comunicacilo: 

. '- J -~ 

•. Expansão da Rede TelefOnica par~s muri'r{pios vizinhos; 
• Telefonia Rural; ,;'- '~ 
• Telefonia celular. . _ · ' · 

Finalmente, cabe ressaltar, este documento reflete um esforço conjunto de 
entidades extensivamente atuantes nos municípios de Trairão, Aveiro, Ruropólis, 
Jacareacanga, Novo P~sso e ltaituba, todos carentes sob todos aspectos. 

- ~ -
Queremos ~ue fl!)~ gÓveinantes despertem e desobstruam o Tapajós. 

viabilizando as obras ff~ de iiítra-estrutura como: 
• BR-230, BR-163, UnhAo • .WTucurui ou pequenas centrais hidroelétricas, Caima. 

Hotel Apiacás (obra proveniente de incentivos fiscais, em estado de paralisação), 
Regulari~ da.-ativi~ mineral, Polo de distribuiçAo de calcareo. Respeito e o 
mínimo dil consiaeraçao com o produtor rural, tradicionalmente, tangido, 
garroteado, vilipendiado, ferrado, oprimido e abandonado a própria sorte. 
simplesmente por praticar o hediondo crime de querer produzir e de buscar a 
dignidade para sua família e seus compatriotas. 

-~- _:~ era pra desfazer, pra que fizeram Cuiabá-Sa_ ntarém e TransamazOnica. 
Saig o~ra fazer pouco caso, pra que nos trouxeram? _ 
~~ f - . 

-"-'SÓmos gentes, somos saras humanos, na selva ou na cidade, exigimos 
outro tratamento. Chega de opressAo e basta de omissão.· 

Nenhuma nação modema se desenvolveu sem antes enfrentar e incentivar 
a produção agrícola. 
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Não é possível - nunca foi possível e nem por acaso aconteceu diferente na 
história do mundo - ConstrUir uma democrac1a. sem liberdade. JuStiça e 
desenvolvimento. Se os governos realmente estão empenhados em conjurar a cnse 
de alimentos, dentro da estratégia maior de retomada do desenvolvimento s de 
combate à fome e à miséria, o Tapajós é o vale certo para investir. pois como dizia o 
genial escntor paraibano: •$6 existe uma miséria maior do que morrer de sede no 
deserto: é não ter o que comer na terra de Canaã". 

O Tapajós pode e deve dar certo, nós tapajoaras estamos solidários, resta 
os govem?s sentirem essa realidade e fazerem a parte que lhes cal:?~· 

Obrigado! 

00817 
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Nos ter
mos regimentais, será atendida a solicitação de V. ~-

0 SR. WALDECK ORNELAS - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ para uma breve comunicação, per 
5 minutos. . ... 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador,) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a tribuna des
ta Casa foi ocupada, no decorrer desta semana. per 
mais de uma vez, para tratar de assunto que, vê-se 
agora. volta,se ou reflete principalmente questões 
de política interna de um dos Estados da Federação, 
dos mais novos, constituído na Constituinte de 1988, 
dos mais Jongíquos. e, não por coincidência tam
bém, dos mi)is carentes. 

Eu não retomaria este tema, não tora o fato de 
que o debate iniciado na tribuna prossiga agora atra
vés dos aparelhos de fax dos gabinetes, com nota 
que ataca fortementa um dos membros desta Casa 
Faço-o por delegação e em nome da liderança do 
Partido da Frente Liberal, para hipotecar nossa soli
dariedade ao Senador Romero Jucá, que vem exer
cendo o seu mandato com eficiência e dedicação, 
aqui reconhecidas per todos. 

Chega-se ao ponto, Sr. Presidente, de afir
mar no documento que se trata de um Sena.dor 
que nunca teria levado nenhum benefício para o 
seu Estado. , 

Ora. bastaríamos tomar um exeJT4)1o, um projeto 
de lei recentemente aprovado em caráter terminativo 
per uma das comissões da Casa. relativo às a!ividades 
minerais em áreas indígenas, para ver da importância 
e da significância desse projeto, particularmente em .. 
relação ao Estado de Roraima. onde a maior parte do 
terrilório é considerada como. terra indígena. 

Esta Casa é, sem dúvida alguma, a Câmara 
dos Estados. Mas aqui nós devemos tratar funda
mentalmente dos aspectos institucionais relativos a 
esses entes federativos. E são tantos e são tais que 
têm efetivamente absorvido, em muito, a atenção 
dos Senadores, para que possamos equacionar os 
problemas que a Federação apresenta, particular
mente nesse momento de política de estabilização 
monetária, de redefinição dos papéis, das funções 
dos Estados, de uma revisão do próprio modelo que 
tem prevalecido na Federação. · 

Espero , Sr. Presidente, que esse debate ve
nha a ter um pente final. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
peço a palavra 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo a 
paiavra ao Senador Bernardo Cabral. por 5 minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Como 
Líder, pronuncia o segui nta discurso. Sem revisão 

· do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
no começo desta sessão, fiz um longo diseurso e 
não quis atropelá-lo com a matéria que trago agora 
para registro desta Casa · 

O Poder Legislativo tem sido alvo, ora de algtr 
mas críticas merecidas, ora de outras absolutamente 
iJT4)rocedentes. Refiro-me a uma notícia ptblicada hoje 
na imprensa. cujo informante do autor da coluna deve 
ser alguém que tenha absoluta ojeriza ao funciona
mento do Legislativo, esquecido de que no dia em que 
este Poder for fechado, ou foi, como recentemente, 
não sabemos para onde irá a democracia . 

. . Veja V. Ex~ o que diz a notícia de hoje, e vou 
omitir o nome do jornal e o autor.: 

"Assim não é possível! 
A Semana Santa começou ontam em 

Brasflia" - ontem, dia 28. · "0 Senado estava 
às moscas: a maioria dos Senadores viajou, 
não houve sessão . pela manhã, e a· da tarde 
tratou de assuntos sem qualquer importância 

· Trabalho agora, só dia 9 de abril - o 
que significa um feriadão de 12 dias - aba." 

Veja, Sr. Presidente, dizer que ontem não hou
ve sessão pela manhã - é o que está escrito aqui -
e que a da tarde tratou de assuntos sem qualquer 
importância! 

Nesta Casa. as sessões ordinárias ocorrem à 
tarde. A parte da manhã, exceto às sextas-feiras, é 
destinada ao funcionamento das comissões. Ontam, 
pela manhã, eu estava presente à reunião da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
na qualidade de vice-presidente, e asseguro que 
toda a pauta, sem exceção, foi votada Dela tazia 
parte a indicação de três diplomatas de primeira 
classe para terem ampliado o exercício da repre
sentação do nosso País no estrangeiro.· Mas das 
sete comissões, cinco estavam em pleno funciona
mento, e sabe V. Exª que quinta-feira não é o cha
mado' dia pleno das comissões, que ocorre às quar-
tas-feiras. _ 

Até·aí, Sr. Presidente, tudo muito bem. Mas di
zer que este Senado à. tarde não deliberou nada de 
importante, é fazer injustiça não só à Mesa Diretora 
como aos Senadores que aqui compareceram. 

Veja V. Ex"·o levantamento que fiz ontem: . 

I - Matérias aprovadas: 
1 - Projetas aprovados e enviados à 

promulgação: 06: 
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- Acordos internacionais ................. 03 
-Operações de crédi1D .••..•.•.••.••.•••• 03 
2 .,., Projetas aprovados e enviados à 

Câmara dos Deputados : 06: 
- F'n::jet:sdel.ei~anPieráb_05 
- Projetas de Lei apreciados nas co-

missões, em decisão terminativa: 01. 
3 - Proje1Ds de Lei aprovados e envia

dos à sanção:05 
4 - Requerimentos aprovados pelo 

Plenário:06 
Total de matérias aprovadas .••••.•...•. 23 
Então, veja só V. Ex", este rotai de ma

térias aprovadas dá um número expressivo 
de23. 

Mas vamos às matérias rejeitadas - re
feri-me apenas às aprovadas. 

Matérias rejeitadas: . 
Proje1D de lei arquivado nos termos do 

art 254 do Regimento Interno: 1; 
Proje1Ds de lei apreciados nas comis-

sões, em decisão terminativa: 2; 
Requerimento rejeitado pelo Plenário: 1. 
Total de matérias rejeitadas: 4. 
Proje1D de lei prejudica:io e arquivado: 1. 
Total de proposições apreciadas: 28. 

Ora, Sr. PréSidente, em primeiro lugar, é preci
so saber quais são os parlamentares que freqüen
tam ou não as sessões e as razões pelas quais aqui 
não compareceram O que não se ptide é generaii
zar e dar a entender que esta é urna Instituição que 
não produz, que não realiza, que não faz e que não 
leva à sociedade indicação de caminhos e as con
clusões de seus resultados. 

Sr. Presidente, neste passo, quero dizer que 
há uma revolta interior quando se diz que o Plenário 
não produziu e que as comissões "ficaram às mos
cas•. É esta a forma que leva a haver um conluio, no 
sentido de que se desmoraiize o Legislativo. Aliás, 
até parece que estamos numa época de ditadura, 
porque só os ditadores pretendem enfraquecer o Ju
diciário e desmorálizar o Legislativo. Mas hoje temos 
a democracia funcionando a pleno vapor. E ·essas 
noticias, evidentemente publicadas de boa-fé, mas 
recebidas de informantes de má-fé, são, Sr. Presi
dente, uni desserviço à demõcracia 

Quero, em meu· nome pessoal - uma vez que 
não tenho au1Drização de nenhum dos meus compa
nheiros- repelir esse tipo de noticiário por não tra
duzir a realidade dos fatos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Mui1D obrigado. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Sr. Presi
dente, peço a palavra como líder. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 
a palavra a V. Exª. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALAOARES 
(PSB-SE. Como líder. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, já havia me pro
nunciado nesta sessão e não o faria de novo se não 
fosse este assunto que considero relevante para o 
funcionamento normal desta Casa 

O Legislativo tem sido, em tempo de democra
cia, alvo de pancadaria; ele é um verdádeiro "saco 
de pancadas" da democracia brasileira. T ai vez por 
ser um Poder desarmado e, conseqüentemente, o 
mais vulnerável e o menos protegido. 

. A imprensa, que só trabalha aber1a e livremen
te quando o Senado Federal ou a Câmara dos De
putados estão funcionando normalmente, deveria 
ser uma aliada no sentido de proteger o prestígio do 
Legislativo. Um Legislativo fraco significa uma im
prensa fraca. Um Legislativo que não existe significa 
que a democracia não funciona em toda a sua pleni
tude, comó aconteceu no regime discriCionário, 
quando a imprensa era censurada a todo instante, 
não por parte do Legislativo, que estava fraco, mas 
do Executivo, que tinha todo o poder. 

V. Ex", Senador Bernardo Cabral, que zela, 
acima de tudo, pela sua conduta corno parlamentar 
competente, sempre presente às votações, tem mo
tivos de sobra para fazer esse protesto, que cabe 
bem à sua pessoa, um senador que cumpre religio
samente com o seu dever, comparecendo a todas 
as sessões. 

Quero parabenizar \/. Exª pelo seu pronuncia
mento. 

A sorna de 51 proposições, que foram aprova
das ou rejeitadas somente no dia de ontem, é uma 
prova evidente de que este Senado está cumprindo 
com o seu papel, está trabalhando. Mormente, pos
so falar que na administração da atual Mesa - não é 
porque faço parte dela como suplente - verificamos 
que há a preocupação de que sempre haja matérias 
a serem deliberadas, corno também a preocupação 
de modernizar o funCionamento da Casa com um 
Regimen1D mais ágil, que dê maior celeridade ao an
darnenro das proposições nas comissões e no âmbi
to do Plenário desta Casa 

Além disso, nunca houve, em toda a História 
do Brasil, a divulgação dos trabalhos do Senado Fe
deral como hoje é feita. Antigamente, uma· mentira 
deslavada contra o Legislativo ficava consolidada 
Hoje não. Estamos falando neste momen1D e o Ca-
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nal 45 da TV a cabo está levando à população a 
nossa voz, ~O nosso protesto. Se foi divulgada uma 
mentira no jornal, agora, alguém deve estar assistin
do pela televisão o nosso desmentido, o nosso pro
testo, para que não se cometam injustiças contra o 
nosso Legislativo. Isso pressupõe que a Mesa e os 
demais senadores estão sendo fiscalizados. 

Antes, havia quase um monopólio dessa fiscali
zação, exercido por aqueles que detinham a impren
sa particular no Brasil, ou até a imprensa oficiaL 

Hoje, é o próprio Senado que se autofiscaliza, 
através dessa divulgação feita por meio do nosso 
sistema de comunicação, que é dirigido de forma 
competente pelo Dr. Fernando Mesquita, um asses
sor trazido pelo Presidente José Sarney, ex-gover
nador do Território de Fernando de Noronha. 

Desse modo, o nobre Senador Bernardo Ca
bral tem toda razão. Se todos os senadores e depu
tados viessem sempre a público, ou ao microfone, 
fazer esses desmentidos, a imagem do Legislativo 
seria outra 

A verdade é que o Legislativo, muitas vezes, se 
comporta de forma omissa, compreensiva O Legislati
vo é muito tolerante, benevolente, leniente, não se in
comoda muito, pensando que amanhã o povo jâ não 
comentará mais. Entretanto, isso vai se somando, so
mando, somando e, um dia, quem sabe, o povo pode
rá até querer o fechamento do Legislativo. 

Isso é bom para o Brasil? Isso é bom para a 
democracia? Não. ,. 

Penso que todas as notícias que rião condizem 
com a verdade devem ser desmentidas, como, aliás, 
fez muito bem o nobre Senador Bernardo Cabral, 
que conta com a minha inteira solidariedade. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Nobre 
Senador Bernardo Cabral, a Mesa se congratula 
com V. Ex•, endossa as suas palavras e as do Se-
nador Antonio Carlos Valadares. . 

Realmente, essa preocupação não é só dos 
membros da Mesa, mas de todos os senadores. 

Como colocou o Senador Antonio Carlos Vala
dares, hoje, ü Seu~do é lltT.a casa totalmente trans= 
parente. Temos~·todos os dados e informações on 
iine sobre os trabalhos das comissões e de plenário 
nos terminais de computadores desta Casa Então, 
creio ser realmente necessário que os profission'lis 
de imprensa busquemessas informações que estão 
à disposição de todos. 

A produção da Casa, corno bem colocou o Sena
dor Bernardo Cabral, está bem transparente: o que a 
Casa fez, o que produziu no mês de março. A pauta 
prevista para o mês de março está esgotada, foi rigo-

rasamente cumprida. E as comissões tamQém ex<;>r
ceram com muita compatência o seu papel, discutin
do projetos e tudo aquilo que está afeto a esta Casa· 

Por isso, endossamos e colocamos a importân
cia da TV Senado, no Canal 45, para que a nossa 
sociedade, o cidadão comum, tenha acesso àquilo 
que está acontecendo aqui no Senado FederaL 

Essa iniciativa do Presidente José Samey, 
dando oportunidade de o Senado, através de seu 
jornal impresso e da mídia televisada, mostrar à so
ciedade o seu trabalho, foi de extrema. importância 

Este Presidente em exercício,' em nome de 
toda a Mesa, neste momento, congratula-se com V. 
Ex•, na certeza de que a maioria da imprensa nacio
nal tem realmente um conhecimento amplo do que 
está acontecendo, pois esta Casa realmente é trans
parente. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presi
dente, como líder, peço a palavra para uma comuni
cação. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo a 
palavra, como líder do PPB, ao nobre Senador Leomar 
Quintenilha, para uma comunicação inadiável. · 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Como Líder. Para uma comunicação inadiáveL Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, associo-me ao 
eminente Senador Bernardo Cabral, ccim a preocu
pação de V. Exª; respaldada pela manifestação do 
eminente Senador Antonio Carlos Valadares, com a 
preocupação que toma corpo e toma conta desta 
Casa em relação ao tratamento que a imprensa vem 
dispensando aos membros do Parlamento. Na ver
dade, os profissionais da imprensa não têm o cuida
do, o desvelo que os membros do Parlamento têm 
para com eles. É obrigação nossa tratar bem qual
quer segmento ·organizado da sociedade, qualquer 
profissional, mas acredito que deveriarnos merecer 
da imprensa um tratamento igualitário. A força e a 
importância da democracia pressupõe não só liber
dade de pensamento; pressupõe também responsa
bilidade pelos seus alas. Como V. Exª bem salien
tou, a colocação feita pe!o artjculista não _c_o_rrespon:
de, absolutamente, à veracidade do que ocorreu na 
tarde de ontem nesta Casa. Ou seja, esta informa
ção massificante, continuada e, parece, deliberada 
para a sociedade, levando uma informação desvir
tuada do que real mente acontece aqui. Há muitos 
parlamentares interessados nos problemas que en
volvem a população brasileira, com os problemas 
que afligem o Pafs, dedicgdos, trabalhando diutuma
mente, já que a nossa atividade praticamente exige 
dedicação integral. Quando nos encontramos em 
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casa ou em qualquer outro local, estamos perma
nentemente ligados às nossas atividades, às preo
cupações que afligem o povo brasileiro. Não é jus!o 
que alguém faça ilação por sua conta, faça juízo de 
valor. via de regra, que não corresponde ao que de 
fato está acontecendo no Parlamento, o Poder, no 
meu entendimento, mais legítimo dos três, porque é 
o Poder onde todos os seus membros ·são escolhi
dos diretamente pelo povo. E é ·um Poder devassa
do, é onde o povo realmente tem acesso, onde o 
povo faz ressoar os seus sentimentos, as suas an
gústias e as suas aspirações. É, portanto, o Poder 
mais legítimo, porque tem uma identidade e um en
trelaçamento muito estreito com a população. Não é 
justo o que a imprensa brasileira, não digo na sua 
totalidade, mas na sua grande maioria, vem fazendo 
com o Parlamento. 

Aliás, eminente colega Bernardo Cabral, cau
sa-me surpresa perceber que o Poder Legislativo 
brasileiro é o único que permrte ser debochado atra
vés de programas de televisão, onde cãmeras ficam 
patrulhando o comportamento do homem, do indiví
duo que está aqui, sem sequer avaliar se ele está há 
uma, duas, três, 'dez, quinze horas afeito a um traba
lho exaustivo e extenuante, para procurar um trejei
to, para achar um pé fora do sapato ou uma meia 
rasgada, como se aqui não eslivesse também o ci
dadão comum, representando o homem comum do 
povo brasileiro, para levar uma imagem debochada, 
desprezível do representante deste P~amen!o. 

Já tive oportunidade de visitar países menos 
desenvolvidos e mais desenvolvidos do que o Brasil 
e não vi, em lugar algum, alguém que utilize os re
cursos tecnológicos mais avançados para procurar 
induzir a população a ter uma rejeição ou um pensa
mento ruim contra o seu representante. 

Precisàmos adotar medidas mais severas e 
mais seguras, ainda que não voltando ao patrulha
mento da atividade da imprensa. mas estabelecendo 
responsabilidades por colocações improcedentes 
como a que V •. Exª trouxe à Casa esta manhã e 
como a outra que envolveu recentemente o meu 
nome e o de dois colegas senadores do Tocantins. 

Isso também nos dá o direito de não acreditar 
nas afirmações que os articulistas da imprensa ven
dem. Eu, que sou assíduo leitor de diversos noticio
sos, tenho dúvida do que a afirmação que me tra
zem ao conhecimento é verdadeira, é procedente, 
porque uma afirmação que envolvia o meu nome e o 
de dois colegas do Tocantins não era procedente, 
não tinha nada a ver com a realidade. E o articulista 
afirmava como se ele tivesse presenciado o ato. 

Que nos reservem o direito de também começar a 
ter dúvidas, a não acreditar que as afirmações que 
estão veiculando na imprensa sejam verdadeiras. 
Hoje tenho o direito de não acreditar que o que ele 
escreve, o que ele diz corresponde à realidade. 

Gostaria de fa;o;er uma colocação, Sr. Presiden
te, contando com a complacência de V. Ex•. a res
peito do meu Estado de Tocantins, o Estado mais 
novo da Federação, que luta com todas as suas 
condições e forças para superar as dificuldades 
enormes que vem enfrentando para livrar a popula
ção das mais diversas formas de injustiça. O Tocan
tins está cansado de ser o campeão da mortalidade 
infantil, do desemprego e do analfabetismo. O To
cantins procura, efetivamente, a sua identidade. 

O Tocantins, um Estado novo, desprovido de in
fra-€S!rutura necessária à promoção do seu desenvo~ 
vimento, da organização da sua economia, vem lutan
do para implantar essas obras de infra-estrutura 

As nossas condições físico-climáticas estão a 
indicar que a vocação natural da nossa economia 
passa, necessariamente, pela organização do setor 
primário. Não adianta o Tocantins querer discutir 
química fina, informática, tecnologia de ponta, indús
tria pesada, sem se preocupar com. a agricultura, 
com a pecuária, com a pesca e com as questões flo
restais. 

É esse o direcionamento que temos que dar 
aos rumos da nossa economia Claro que queremos 
contar com os conceitos modernos que a ciência e a 
tecnologia estão hoje a oferecer ao desenvolvimento 
dessas atividades. Mas é neste rumo que o Tocan
tins está marchando, ou seja, procurando estimular 
e organizar sua economia através do incentivo à 
agricultüra, à pecuária e às questões de natureza 
florestal. 

Há uma outra vertente, Sr. Presidente; Srªs e 
Srs. Senadores, que acho interessante aqui colocar. 
Estamôs observando ser o Tocantins dotado de uma 
el<traordinária potencialidade: a indústria do turismo 
-· indústria que mais !atura no mundo inteiro, indús
tria que continua crescendo. Observamos que nesse 
setor o turístico litorâneo, as praias, é o mais 9l<plo
rado, o que não seria compatível com as condições 
qe um Estado provinciano como o Tocantins. 

Mas o exemplo inteligente, eminente Senador 
Bernardo Cabral, do seu Estado, com a criação dos 
parques temáticos acenou para o Tocantins uma ou
tra possibilidade: a do turismo ecológico. Nisso o To
cantins será competitivo, porque tem um potencial 
extràordinário: duas bacias hidrográficas majestosas 
e maravilhosas - a do Araguaia e a do Tocantins, 
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com vegetação, ladeando essas bacias, exuberante, tudo indica que caminhamos para um futuro áureo, 
in natura, com a sua pujança semelhante às matas para um novo mundo, amante da paz, pautado pela 
do Atlântico, às matas do seu Estado. cooperaçâo, pela competição, e quando encontra-

Fico a analisar o homem, o animal urbano, que mos tantos sinais promissores de que as guerras e 
precisa levantar-se duas, três, quatro horas mais cedo conflilos entre povos e nações parecem ser uma pá-
para se deslocar e chegar ao seu local de trabalho no gina virada da História, nos surpreendemos com 
horário aprazado, envolvendo-se com o apito de trem, mais uma nova escàlada de violação dos direitos hu-
engarrafamen!o de trânsfto, poluiçâo, metrõ. Certa- manos fundamentais. É do Irã que vem a inJlllerân-
mente, ele fica aguardando a oportunidade de ter um cia. O mesmo Irã que foi berço há cerca de um sé-
conta!o mais estrefto com a natureza culo e meio, da Mensagem da Unidade do Gênero 

Aliás, a imprensa nos mostra isSo. Todo feria- Humano, trazida por Bahá'u'lláh {1817-1892), o Fun-
do, um percentual considerável da população paulis- dador da Religião Bahá'í. 
tana desce a serra, engarrafando o trânsito, na ida e Ironia do destino, naquele país, outrora cioso 
na volta, para poder usufruir das maravilhas que o de sua extensa contribuição ao patrimõnio cultural 
turismo litorãneo paulista propicia. · da humanidade, os· milhares de seguidores da Fé 

Seria bom fazer uma trilha na Floresta Amazô- Bahá'í encontram-se perseguidos duramente, em 
nica, fazer o próprio cooper; guiado por índio bem uma realidade que em muftos aspectos nos recorda 
preparado, que, além das condições naturais que o silencioso, porém eficaz e de terrível memória, ho-
um guia deve ter, certamente terá uma peculiaridade locausto dos judeus na Alemanha do III Reich Nazista 
própria que é a do conhecimento, com mais proprie- o quadro toma-se sombrio e mais destacado 
dade, com mais abrangência, das condições natu- quando observamos o cenário de transformações ra-
rais do seu habitat dicais por que passa a geopolítica mundial. Somos a 

Um guia índio conduzindo um safári, conduzin- geraçâo que se interliga, ávida por conhecimenlos 
do um grupo de turistas no Tocantins poderá gratifi• nas infovias da Internet, a geração que testemunha 
car-se com as informações que ele, certamente, tra- 0 doloroso restabelecimento da paz entre Israel e 
rá. O índio denomina a curva de um rio e certamente OLP, sepuaando conflitos de cinco décadas, a gera-
saberá descrever· as propriedades de uma árvore çâo que colocou, por assim dizer, uma pá de cal no 
com maior intensidade, com maior propriedade do insidioso sistema de segregação racial na África do 
que outras pessoas que não têm a sua vivência Sul, o famigerado apartheid. E esta mesma geraçâo 

Entendemos que o Tocantins te(Tl, sim, um po- que vê, com corações e mentes esperançosos, o es-
tencial ecoturístico extraordinário e, éertamente, pro- tabelecimento de um novo paradigma para o com-
curará, utilizando também os conhecimentos e os re- portarnenlo humano: a compreensão de que somos, 
cursos tecnológicos hoje oferecidos à populaçâo do povos e nações, partes integrantes de uma única la-
mundo, aproveitar essa condição e essa dádiva ge- mma, a que chamamos de Humanidade. 
nerosa da natureza com seu território. 

Portarto, registro aqui, Sr. Presidente, Sri!s e 
Srs. Senadores, que o Tocantins está buscando as 
suas alternativas, está buscando tugir do descom
passo do atraso, está tentando escapar dos grilhões 
do subdesenvolvimento e haverá, graças ao esforço 
de sua gente e com a participação ativa de seus rep
resentantes, de encontrar o seu destino, destino de 
grandeza, destino· de prosperidade, destino de ale
gria e felicidade de sua gente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {João Rocha) -O Sr. Se
nador José lgnácio Ferreira enviou discurso à Mesa 
para ser publicado na forma do disposto no art 203 
do Regimento Interno. 

S. Ex' será atendido. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA {PSDB-ES) 

Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, quando 

Assim corno inúmeras entidades governamen
tais e não-governamentais e milhares de pessoas de 
boa vontade,-solidarizo-me com a Comunidade Ba
há'í que se encontra estabelecida no Brasil desde 
1921 e tem sido acolhida com o carinho que bem ca
racteriza a natureza do povo brasileiro. Hoje, cerca 
de 45.000 brasileiros professam esta Fé e se unem 
a outros 6 milhões de crentes em todo o mundo, pro
vindos de lodas as classes sociais, raças, crenças e 
passados religiosos, para repudiar estes bárbaros 
atas de violaçâo aos direilos humanos, contra seus 
innãos de Fé no Irã. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, nossos 
pensamentos cruzam as fronteiras da mente, aterris
sando no Irã, no início deste mês de fevereiro. A ci
dade é Yazd, onde um Tribunal Revolucionário Islã
mico emitiu a sentenÇa de morte para o Sr. DHABI
HÚ'LLAH MAHRAMf, acusado de apostasia. Há sete 
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anos este bahá'í vem sendo persegui do e aprisioná
do por motivo de sua crença religiosa. Seus colegas 
de trabalho, para tentar aliviar a sua perseguição, 
publicaram, sem sua autorização, uma foto sua e 
uma declaração num jornal local, atestando que ele 
negara a sua Fé e ~era um mQçulmano. No entanto, 
ele nunca renegou sua Fé e as autoridé\(les islâmi
cas, através do Departamento de Informações de 
Yazd (antigo Departamento de Segurança), quando 
souberam do seu retomo à Fé Bahá'í, prenderam
no, em 6 de setembro de 1995, declarando que, por 
ele ter se religado à Fé Bahá'í, cometeu apostasia e 
portanto é condenado à morte. A sentença foi ba
seada em diversas citações e artigos de livros islâ
micos da jurisprudência do Aiatolá Khomeini. Esta 
mesma corte já havia colocado o Sr •. Mahrami em 
grande pressão para abraçar o Islã e assim salvar 
sua vida, porém o Sr. Mahramí sempre se réci:Jsou a 
fazê-lo. 

Outro grave fato é que o Governo Islâmico vem 
sistematicamente confiscando as. propriedades dos 
bahá'ís de Yazd, para forçá-los a abraçar o Islã atra
vés da imposição do flagelo econômico. Há 17 anos, 
desde a instalação do Governo Islâmico qo Irã, con
tínuas arbitrariedades de prisões e detenções, sérias 
privações econômicas, sistemática negação de 
acesso à educação universitária, do direito de deixar 
o país, a falta de reconhecimento e proteção pela lei, 
a destruição de seus cemitérios e a proibição de pra
ticar a sua religião, vem sendo pratiq<~das contra os 
bahá'ís do Irã, numa campanha sistemática que visa 
estrangular a comunidade bahá'í i\o Irã mediante 
pressões sociais e econõ_micas. 

Tamanha e espantosa desconsideração aos di
reitos humanos é intolerável, principalmente porque 
os Bahá'ís tem um compromisso ético, de fé, com a 
não-violência, a lealdade e a obediência ao governo 
de seu país. Eles buscam somente ter seus direitos, 
sob a Declaração Universal ·dos Direitos Humanos, 
incluindo o direito a vida, o direito à liberdade e se
gurança pessoais, o direito à educação e ao traba
lho, e o direito de professar e praticar a sua religião. 

Durante dezessete anos, os bahá'ís na Repú
blica Islâmica do Irã vêm sendo sistematicamente 
perseguidos, atormentados e discriminados, por mo
tivo algum que não fosse suas crenças religiosas. 
Repetidamente, se lhes ofereceram cessação da 
perseguição se eles estivessem dispostos a renega
rem sua Fé.~ 

A situação legal çlos bahá'ís não mudou em nada 
nos últimos meses, permanece a mesma. O documen
to oficiat emitido pelo governo iraniano, delineando 

uma política articulada para lidar com "a questão ba
há'J~, ainda está em vigor. O estrang!Jiamento eco
nõmico e repressão social da comunidade bahá'í no 
Irã continuam no mesmo ritmo, e os direi1os huma
nos dessa comunidade amante da paz e respeitado
ra da lei estão continuamente sendo violados. 

Para entender· o perigo que paira sobre as vi
das de milhares de bahá'ís no Irã, sentimos ser 
oportuno destacar os desdobramentos que a siste
mática violação aos direitos humanos naquele país 
vem gerando. 

EXECUÇ0ES, CONDENAçOES À MORTE E 
ASSASSINATOS 

Desde 1979, 201 bahá'ís foram mortos e mais 
15 desapareceram, estando presumivelmente mor
tos. Os bahá'ís continuam sendo presos arbitraria
mente. Entre janeiro de 1990 e junho de 1993, 43 
bahá'ís foram presos e detidos por períodos variac 
dos. Parece estar havendo uma nova tendência de 
prender por um curto período um número crescente 
de bahá'ís em diferentes áreas do país. Até janeiro 
de 1996, os cinco bahá'ís relacion?dos a seguir es
tavam detidos em prisões por causa das ~suas cren
ças religiosas: 

Sr. Kayvan Khalajabadipreso em Karaj, dia 29 
de abril de 1989 

Sr. Bihnam Mithaqi preso em Karaj, dia 29 de 
abril de 1989 

Sr. Musa Tafibipreso em lsfahan, dia 07 de ju
nho de 1994 

Sr. Dhabihu'llah Mahramipreso em Yazd, dia 
06 de setembro de 1995 

Sr. Husayn lshraqipreso pela segunda vez, eira. 
19 de outubro de 1995 

Ainda sobre a prisão dos bahá'ís no Irã, estou 
ciente do seguinte: 

·o Sr. Dhabihu'llah Mahrami foi convocado 
pelo Departamento de Segurança Iraniano (agora 
chamado o Departamento de Informação), em Yazd, 
e inquerido sobre sua afiliação à Fé Bahá'í. Então, 
ele foi preso por decisão da Promotoria de Y azd e 
acusado de apostasia religiosa. O Promotor pediu a 
pena de morte. 

*Elia 31 de agosto de 1992, dois presos bahá'
ís, Srs. Bihnam Mithaqi e Kayvan Khalaabadi, foram 
arbitrariamente condenados à morte por um Tribunal 
Revolucionário Islâmico, depois de estarem aprisio
nados sem acusação formal ou julgamento desde 
abril de 1989. Eles apelaram contra suas sentenças, 
e as autoridades iranianas declararam que "sua con
denação à morte foi rejeitada pelo Tribunal Supre
mo". Entretanto, dia 08 de dezembro chegou a notí-
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cia perfurbadora que os dois bahá'ís foram nova
mente condenados à morte pelo Tribunal Revolucio

. nário Islâmico de Teerã. Eles apelaram ao Tribunal 
Supremo contra suas sentenças de morte e sua si
tuação está muito precária. To das as acusações 
contra eles se derivam somente do fato de eles se
rem membros da Fé Bahá'í. 

*Dia 08 de dezembro de 1993, chegou a notí
cia alannante que o Sr. Ramidan'ali Dhulfaqari, que 
fora condenado em Rafsanjan, foi condenado à mor
te por apostasia. Dia 6 de janeiro de 1994, recebeu
se a notícia que ele havia sido solto. Entretanto, a 
acusação de apostasia não foi retirada; portanto, ele 
poderá ser preso novamente. 

CONFISCAÇÃO OE PROPRIEDADES COMU-
NITÁRIAS . 

Os cemitérios, lugares sagrados, locais históri
cos, centros administrativos e outros bens, seqües
trados principalmente em 1979, permanecem confis
cados ou foram destruídos. 

Dia 30 de junho de 1993, a Comuniâade In
ternacional Bahá'í foi informada que uma seção 
do Cemitério Bahá'í de Teerã estava sendo es
cavada por tratares-lagartas para que fosse 
construído um centro cultural. As autoridades 
iranianas responderam aos protestos com decla
rações e explicações contraditórias. Tanto nega
ram quanto confirmaram a destruição do cemité
rio. Tais respostas conflitantes não. conseguiram 
encobrir um ato petulante de discriminação con
tra a comunidade bahá'í no Irã. 

Relatórios atualizados indicam que aproxima
damente 15.000 sepulcros já foram desecrados, 
apenas como resultado deste projeto municipal de 
escavação. 

Os bahá'ís. no Irã inteiro encontram dificulda
des para enterrar seus mortos e identificar as sepul
turas. Eles têm acesso somente a matos designados 
pelo governo para uso deles, e não é pennitido aos 
bahá'ís marcarem os sepulcros dos seus entes que
ridos. .. .. . _ - . 

CONFISCAÇÃO OE PROPRIEDADES DOS 
BAHÁ'ÍS 

Os direitos dos bahá'ís à propriedade são ge
ralmente desconsiderados. Ao longo dos anos, gran
des quantidades de propriedades particulares e co
merciais pertencentes aos bahá'ís, inclusive casas e 
fazendas, foram arbitrariamente confiScados. Esta 
confiscação de bens é apenas uma das maneiras 
pelas quais o governo está sistematicamente minan
do a base econõmica da comunidade bahá'í. 

A SITUAÇÃO ECONOMICA 

Muitos bahá'ís no Irã continuam privados de 
meios para ganhar a vida. Mais de 10.000 bahá'ís 
foram despedidos de postos no governo e no ensino 
rio início dos anos oitenta, por motivo das suas cren
ças religiosas. Muitos ainda estão desempregados e 
não recebem o salário desemprego. As pensões dos 
bahá'is demitidos por motivos religiosos foram sus
pensas. Alguns dos bahá'ís demitidos de postos no 
governo até tiveram que ·devolver os salários ou 
pensões que haviam recebido. Os aaricultores ba
há'ís não podem se associar às coopet<ltivas, que 
muitas vezes são a única fonte de crédito, semen
tes, pesticidas e adubo. 

A Comunidade Internacional Bahá'í foi informa
da que um bahá'í que foi demitido após 1 o anos de 
serviço, por ele ser membro da Fé Bahá'í. Sua de
missão estava de acordo com uma circular do Minis
tério do Trabalho e Assuntos Sociais, que afirma 
que: "A pena por afiliação em tais seitas mal orienta
das que são reconhecidas por todos os muçulmanos 
como heréticos ao Islã, ou em organizações cuja 
doutrina e constituição se fundamentam na rejeição 
das religiões divinas, é' a demissão permanente do 
funcionário, bem eomo, as organizações semelhan
tes aos escritórios governamentais ou as associaçõ
es dos mesmos .•.. " .. 

A EDUCAÇÃO 
A uma geração inteira de bahá'ís foi negado o 

acesso ao ensino superior. Há mais de quinze anos, 
a juventude bahá'í é sistematicamE;nte barrada das 
instituições do ensino superior - tais como faculda
des e universidades. O prejuízo JJara o nível de ins
tnução de uma comunidade inteira é muito grave. 
Outrossim, é extremamente desgastante para os jo
vens· saberem que por mais que se esfQrcem, não 
serão admitidos à universidade. • 

As moças bahá'is têm enfrentado as maiS va- · 
riadas formas de discriminação nas Escolas. Os Di
retores de suas Escolas as pressionam de·forma te
naz e sistemática. No ano passado, 1995, ·não obs- · 
tante todos os esforços dos pais dessas moças ba
há'ís e também da reação da opinião pública inter
nacional para diminuir tais pressões. ainda assim, os 
Diretores dessas Escolas conseguiram seu intento, 
qual seja, casar estas moças com muçulmanos por 
eles mesmos escolhidos; · 

Os bahá'ís até têm dificuldades em circular a li
teratura bahá'.í _entre si. 

OS DIREITOS E LIBERDADES CIVIS 

Desde que a Fé Bahá'í não é reconhecida na 
Constituição, os bahá'ís pertencem à categoria dos 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00825 

"infiéis não protegidos". cujos direitos podem ser 
desconsiderados com impunidade. 

Dois iraQianos que mataram um bahã'í, o Sr. 
Ruhu'llah Ghedami, em junho de 1992, foram soltos 
da prisão em março de 1993. Documentos oficiais 
iranianos confirmam que eles foram liberados por
que a pessoa que mataram era b<!há'í. 

Nem os casamentos e nem~os divórcios bahã'
ís são legalmente reconhecidos. no Irã, e o direito 
dos bahá'ís de herdarem é desconsiaerado. 

Os bahã' is não são livres para viajar para fora 
do Irã. Com poucas exceções. é quase irripossível 
para eles obterem passaportes e vistos de saída 

Hã dezassete anos é negado à comunidade 
bahá'í o direito de ter sua ordem administrativa esta
belecida e o direito de eleger e mantersuas institui
ções. Tais instituições constituem o~ núcíeo ao redor 
do qual gira a vida comunitária bahá'í. Já que a Fê 
Bahá'í não,tem clero; ser privada das suas instituiçõ
es ameaça a própria existência da Religião Bahá'í 
como comunidade religiosa viável. 

A perseguição aos bahá'ís é a politica elo gover
no. Um documento oficial descoberto em 1993, ~eiTiftido 
pelo Supremo Conselho Cultural Revolucionário do .Irã 
em 25 de fevereiro de 1991, estabelece orientações 
para !dar com a "questão bahá'í". Afirmá que "o trata
mento deles pelo governo será tal que seu progresso e 
desenvolvimento sejam bloqueados". 

O Presidente do Comitê de Direitos Humanos 
do Parlamento Islâmico do Irã, em carta de 13 de fe
vereiro de 1995, referiu-se à Fé Ba)lá'í como uma 
"seita mal orientada", afirmando que "0 bahâ'ísmo 
não passa de um clube político aberrante" e que "o 

· reconhecimento oficial de um grupo pelas Nações 
Unidas não significa de maneira alguma que o grupo 
seja considerado legítimo sob o direito islâ,rnico". 

A MINORIA RELIGIOSA BAHÁ'Í NO IRÃ 
A comunidade bahá'í no Irã não constitui ne

nhuma ameaça às autoridades. Com efeito, os prin
cípios da Fé Bahá'í requerem que os bahá'ís sejam 

- obedientes ao seu governo e evitem o envolvimento 
político partidário, atividades subversivas e todas as 
formas de violência A comunidade bahá'í no Irã não 
se alinha com qualquer governo, ideologia ou movi
mento de oposição. 

Os bah.ã'ís no Irã não buscam privilégios espe
ciais. Eles desejam apenas seus direitos sob a De
claração Internacional dos Direitos Humanos. inclu
sive os direitos à vida, à liberdade e segurança pes
soais, à educação e ao trabalho, e o direito de pro-
fessar e praticar sua religião. -

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não se
riam estes os anseios legítimos de qualquer ser hu
mano, em qualquer parte do mundo? E: ·em momen
tos como estes que podemos exercitar esse senti-· 

mento que nos diz que somos membros de uma 
mesma família, a solidariedade. Não somos solidá
rios apenas porque é ético. Não, apenas por essa 
motivação. Somos solidários porque uma parte de 
nós mesmos está sendo atingida. E se hoje são os 
bahá'ís, amanhã poderão ser outros gnupamentos 
nacionais, étnicos, raciais, religiosos que terão sua 
dignidade ultrajada, suas vidas ceifadas. 

É o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Nada 

mais havendo a tratar, esté encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 h52min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ROMEU TUMA NA SESSÃO DE 26-3-96, 
QUE SE REPUBLICA POR SOLICITAÇÃO 
DO SENADOR: 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-BP. Para uma co
municação. Sem revisão do orador.) - Peço descul
pas ao Senador Romero Jucâ, porque realmente é 
importante o que tenho a comunicar a esta Casa. 

Na semana que passou, vivemos um clima de 
tensão, preocupação e angtstia, quando, por todos os 
dias, discutia-se o problema do Banco Nacional. Vi o 
Senador Antonio Carios Valadares, um gladiador desta 
Casa, batalhando e apresentando a revista Veja do fi
~na! de fevereiro, que trez u.m artigo que diz que aquele 
procedimento do Banco Nacional "é como falsificar d~ 
nheiro. Se eles montaram mesmo esse esquema, a s~ 
tuaÇão é gravíssima E: coisa de ladrão", segundo T ..py 
Caldas, ex-Diretor do Banco Central. E deixava de ser 
apenas uma simples suspeita ou denúncia. Já era uma 
confissão à Comissão de Inquérito do Banco Central. 
Isso foi publicado na Veja 

Sr. Presidente, o art. 4"- do Código de Processo 
Penal dfz que "A policia judiciária será exercida pe
las autoridades policiais no terrttório de suas respec
tivas jurisdições .•. " e o art 59. define que "Nos crimes 
de ação pública o inquérito policial será iniciado: I -
de ofício". E chamo a atenção de V. Exªs para uma 
instnução normativa da Polícia Federal, de 16 de ju
lho de 1990, assinada por mim quando ainda diretor 
daquela instituição policial federal, que diz, no Capí
tulo I, Item I, que "O expediente com notícias de in
lrações penais, os requerimentos e representações 
serão encaminhados à coordenação regional para
aprovação e abertura de inquérito". 

Creio que isso era uma comunicação de~ crime, 
Sr. Presidente. 

Vim a esta tribuna apelar para que o Ministro 
da Justiça determine a apuração das denúncias que 
a imprensa diariame.nte comunicava à sociedade 
brasileira. Creio que ele estava tão ocupado que não 
conseguia nem ler nem ouvir os clamores da popula
ção. que exigia as investigações. 
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O Senador Suplicy trouxe a esta Casa um ar
tigo assinado pelo ex-Deputado Sebastião Nery, 
grande jornalista, cujo titulo é "CPI da Ditadura•, 
que iniciava dizendo: "A CPI investiga aquilo que 
as autoridades competentes não fazem. • O Sena
dor Suplicy insistiu, e eu levei comigo esse artigo. 
Eu pensava que, em princípio, o Senador Suplicy 
tinha toda a razão de trazê-lo ao conhecimento 
desta Casa. 

Li, com muita atenção, o que diz a Lei 7.492, 
de 16 de junho de 1980, que define os crimes contia 
o Sistema Financeiro Nacional e dá outras providên
cias. Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores. O art SO. 
é claro, de uma transparência meridiana. 

"Gerir fraudulentamente instituição fi
nanceira: 

Pena: reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) 
anos, e multa. 

Art 1 O. Fazer inserir elemento falso ou
omitir elemento exigido pela legislação ..• : 

Pena: reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) 
anos, e multa. 

Art. 22. Efetuar operação de câmbio não au
torizada, com o fim de promover evasão de divisas 
do País: · 

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 ( seis) anos, e 
multa. 

Isso o indicativo de que a autoridade compe-
. tente deveria ter aberto o inquérito. Na, agonia desse 

desespero, ontem, fui ao Rio de Jane1ro e, com base 
numa n9ticia, procurei uma das grandes autoridades 
especialistas em investigação sobre o sistama finan
ceiro e que dirigiu vãlios inquéritos do famoso caso 
PC; informou-me, na semana passada, que relatou e 
enviou à Justiça o último processo dentre algumas 
centanas de processos decorrentes daquela investi
gação. Na sexta-feira, ele baixou portalia e abriu in
quérito para apurar as infrações penais envolvendo 
652 operações de crédito realizadas pelo Banco Na
cional, mediante vaziada gama de_ fraudes financei
ras e contábeis destinadas a afavancar artificialmen
te os resultados- financeiros do referido Banco, com 
apropriação indevida de juros, num montante de 

-mais dois bilhões apenas no período de janeiro de 
95 a outubro de 95. Esse inquérito tornou o núrnero 
580/96. . 

Tenho certeza que o Dr. Paulo Lacerda dará o 
encaminhamento e fará as apurações necessárias 
para que a sociedade possa acreditar que os res~ 
pensáveis serão punidos. , 

Estive com o chefe da Procuradoria no Rio .de 
Janeiro, Dr. Nívio de Freitas Silva Filho e com outros 

procuradores, inclusive o Dr. Alex Amorim de Miran
da. Informaram-me que deram início à colaboração 
e ao trabalho de direcionamento das investigações 
com cinco procuradores designados, para nos da
rem a certeza de que haverá velocidade nessas 
apurações. Através çla comunicação do Banco Cen
tral, surgiram esses inquéritos. Ainda que tarde, 
acredito que ele terá - não resta dúvida- as apura
ções que todos nós esperamos. 

Foi dada ainda pelo Dr. Alex Amorim cópia da 
denúncia feita sobre o caso do Banco Nacional, ocorri-· 
do em 1988, em que •movimentaram recursos parale
lamente à contabilidade exigida pela legislação, isto é, 
não contabilizaram, nas contas da citada instituição fi
nanceira, valores, em moeda nacional, equivalentes à 
quantia de US$1.81 0.275,23 (hum milhão, oitocentos e 
dez mil, duzen!os e setenta e cinco dólares america
nos e vinte e três centavos), valores esses obtidos a tí
tulo de comissões (fee) em operações de "conversões 
informais da dívida externa•. 

Adiante, aparece o banqueiro credor dessa 
operação; o valor do desconto foi obtido em dólar. 
Tudo isso está na denúncia oferecida pelo Procura
dor Alex Amorim, que recorreu da decisão de ha
beas_ corpus em benefício de Clarimundo, pedindo 
que a mesma fosse revista e aceita no seu requeri
men!o de denúncia. Tal requerimento já foi aceito 
pela Juíza, dando início à ação penal, à prisão pre
ventiva dos responsáveis. 

Penso que isso nos dá ·a esperança e - por 
que não a certeza? - de que. realmente, a autorida
de policial e as au!oridades do Ministério Público de
signados para buscarem a verdade proporcionarão o 
indiciamento e a condenação dos responsáveis. Te
nho certeza de que, durante o transcurso desse tra
balho judicial, será pedida a prisão preventiva da
queles que geriram fraudulentamente as contas do 
Banco Nacional. 

Essa é a explicação que tenho. 
O Procurador Alex Amorim ainda nos comuni

cou que viria hoje a Brasma, acompanhado de ou
tros membros da comissão, para, em conjunto, visi
tarem o Banco Central e sentirem de perto qual o 
apoio que receberão, para que, realmente, não haja, 
em tempo algum, interrupção nessas investigações, 
c:Om a falta de dados e de documentos. 

Esta Casa tem a obrigação de colaborar, prin
cipalmente na hora em que for necessária a quebra 
do sigilo bancário. 

Mliito obrigado, Senhores. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ROMEU TUMifEM SEU DISCURSO: 
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Brasil ia. 15 úe mar-ço úe 1996. 

Senhor l)irdtlr·G~I-:.~1, 

Téndo cm vista o const:rnte Jo Offcio PRESI-961()684, datado de 12 de 

mar<;c> .. k '996, bem corno dos ;,nexos que o compõem, recebidos do Presidente do 

Ban:.:o Ccntra,l do Brasil, cm que informa a ocorrência de fatos que configuram a prática 

de crime contra o Sistema financeiro Nacional, cuja autoria é atribuída a ex-dirigentes do 

BANCO NACIONAL S/ A, venho requisitar a V. Ex•, nos termos do art. 5°, inciso H, 

Jo Código de Processo Penal c/c o art. 7°, inciso H, da Lei Complementar n° 75, de 20 · 

de ma i<) de 1993, a instauração do competente inquérito policial para apurar, em toda a 

sua extensfio, os fatos noticiados. 
Tal inquéril<fuevet~ ser instaurado na Capital Jo Estado do Rio Je Janeiro, 

onde se h?t:alii.a, :-;cgumlo ofído do Procurallur·Chcfc _tia Procraúo_ria da República 

naqudc Estado (Ofkio PR/RJ/Cil!N" 123. Jc 15-3-96, cópia anexa), a sede do referido 

banco, sua presidênCia, dircfÓria executiva c conselho deliberativo, cm .decorrência do 

Regititc de Administração Tcmpm;íría. c onde já existe cm andamento procedimento 

invc~tigatúrio relativo ~mesma. instituição linam:cira. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Exa. protestos do mais alto 

apreço c distinta consideração. 

E:<1no. .Sr. 
Dr. VICE:i<TE CHELOTT! 

~~-v-~~ v~~ 1t, ,I'V'\.1' Cr.. ~;t-
GERALDo BRINDE!RO 

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DD. l)iretor-Gerai do Dc!:'art.1nKmo de Po!fcia Federai 
URASÍUA-DE . . 
t:t<:·L: T>t7ó:CSSO n~) 081 t.:ü. nv ~ 2(.( .. '9(; -~)2 
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BANCO CENTRAL DO BRASIL 

llr:J:;ilia-1 lF. Lê d..: 111an,:o d..: I ')9ú. 

MINISTéRIO PÚBLICO FEDERAL 

, ' 'I f • •.~· t . ••. :;.~ CI''')IJ ~l(Jj,· .1<""- ..• . I 
·'. éÜôÃoORIJ\ GERAL OA AEPUSUCA ~1-

Scuhor Procurador-Ueral. 
~0 -~1 

BRAtCGA 
UICL'.JSÜ 

O BANCO CÍ"':NTRAL DO BRASIL. no exercício de suas 
atrihuiçôcs legais. vcrilicou. no· ctw;o do Regime de Administração Especial 
Tcmporaria a que se encontra sulimctido o BANCO NACIONAL S.A, com sede 
cm !3clo I lllrizontc. Esta}lo de Minas Gerais. que 652 (seiscentas e cinqücnta c 
duas) npcraçôes de crédito, apresentam características-de irTegu!aridade, conforme 
segue: 

-Cuida-se de opcraçôcs de curto prazo , principalmente de capital 
de !,!iro .. reali7~1das cm 1987, com vencimento para o mesmo ano. que, embora 
registradas como créditos de curso nonnal. na. verdade rcfcriati-1-se a valores já 
ajuizados por inadimp!ência uos ucvcdorcs; 

1\ Sua l :~cclência o Senhor 
Doutor Geraldo Brimlciro 
Procurauor-Ueral da República 
Procuradoria-Geral da República 
/\v. l.-2 Sul- Q. 603/4- Eu. Sede 2<' ,-\ndar 
70200-<JO! - 13rasilia (DF) 
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- '' cada:->lr" d(;· srstcma de cunl:rs C<>rTc'nlcs possuía tuJas as 
inl'nrm;H;<·,c:; rclati\·as :i cada tllna dessas opcra~:tlcs. tais como. valor, início. 
\CI!crmenl''· :axas c códign de contaiJilizac;:io. l'oruo se tratava Je operações j:i 
'cncidas. c r am comanc.lac.las no sistema altcra<;iic.:s rk 'encimentos, com a finalidac.lc 
de mant0-las como uperaçoes de curso normal: 

- cada produto (cheque especial. conta garantic.la, capital de giro . 
.. . ) possui a um sistema próprio Jc registro clc!rônico Jc Jados c um gestor 
operacional responsável pela sua intcgridac.lc c conformic.lac.lc, inclusive dos valores 
intlicac.los nos balancetes/balanços. Portanto, dada a estrutura implementada na 
lnstituiç:io. o somatório dos Sistemas Produto pressupunha o total das Operações 
Jc Cr0dito lançadas nos seus balancctcsíbalanços. Entretanto, o somatório dos 
Sistcm::s Produto ficava muito aquém do saldo das Operações de Créditos nos 
balancctcsilntl:mços. uma vez que as ú52 contas de empréstimos, mantidas como 
<'{Jeraçii<.:s de curso normal, através do artificio de alteração cletrônica de seus 
\ cm:imcntos. cmm controlndas sob o código 917 do Sistemadc Contas Correntes, 
,·,.!j• ;:; c~:tratus ~~ram inibidils c o acesso restrito à V ice-Presidência de Contadoria, 
r .:::-:p,msúvcl pelo t'ccha!Ilcnto contàbil da Instituição, c ao seu Confrolador 
Financeiro: 

- cn1 suma, prestavam-se essas contas . de_ empréstimos à 
alavanc:Jgem artilicial dos resultados financeiros do Banco _com a apropriação 
indevida de juros, cujo montante, _no período de jarv'95 a out/95, totalizou R$ 2 
bilhões: · · · 

as taxas aplicadas não. gu;1rdavam qualquer relação com os 
contratos miginais. Seus nív~-i~ eram· diütc.los pda 'necessidade de geração de receita, 
fato que possibilitou a pàdrorii:iação dos saidos dessas contas em tomo de R$ 8 
milhÕes, em 31.1 0.95. · · · . 

. Essas O(leraçõcs pcnnancccram como de curso normal durante o 
período de .1987 até 18.11.95 , tendo sido apropriados pelo Banco Nacional S.A. 
os cncnrgos pelo regime de competência mensaL cm contra-partida com receita 
cli:ti:·a de empréstimos. cmhora fi1sscm operações de curso anonnal, passiveis de 
compcnsaç:io cr:. provisão c prejuízo. 

Posteriormente. verificou-se que v:iFios desses corrcntistas são 
empresas !:tlidas. ~,mconlatárias ou desaparecidas. não sendo encontrados os seus 
n.:sponsú vci~ c avalistas. 
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Caractcri?.amlo csscs litlos. cm lese. os crimes de divulgação de 
utümnaçi\cs !:lisas. gcst;io li·audulcuta. induçüo ou manutcnç<lo cm cn·o de súcin. 
mvcstidm <>li n:pat tiç;io pública c l;tlsidade de demonstrativos contábeis de 
instituição financeira. tipificados 110s artigos J", 4". 6" c I O. da Lei 11° 7 .492, de I(, 
de junho de 1986. faço a presente comunicação, a fim dê pennitir a essa douta 
l'rocuraJoria-Ceral a adoçào das medidas penais que o caso requer. 

Desse modo. encaminho a V. Ex a. a documentação pertinente às 
<lperações relacionadas cm anexo, num total Je 26 (ANEXOS I a XXVI). 
acompanhada dos Correios Efetrônicos ordenando alteração dos vencimentos das 
contas (ANEXO XXV!!). Relação das 652 contas movimentadas irregulannente 
(ANEXO XXVIU), Tenno de responsabilidade de Conciliação Cóntábil ( anexo 
XXIX), Organograma da. Çontroladoria (ANEXO XXX) e relação dos 
i\dministradores do I3anco Nacional no período I 987/l 995 (ANEXO XXXI), com 
o esclarecimento de que posteriormente serão enviados os dados complementares 
apurados sobre o mesmo assunto, quer pela Comissão de Inquérito, quer pela 
Fiscalização desta i\utarquia. ' 

Rcspcitosamcttlc, 

... _____ ;ci: 



Março de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

~~!Nl!jrLí110 DA JU:JTIÇA 

DL:PART/\MENTO DE POLICIA FEDERAL 

00831 

.Eef_:.fPL nQ 580/HG-DPRCF/SR/RJ 

PORTARIA 
PAULO FERNANDO DA COSTA -LACERDA, 
de Poli c ia Federal,. 
atribuiç~es-~egais,. ~" 

no uso, 
Delegado 

de suas 

CONSIDERANDO a requisiç~o contida no Oficio 
F"GR/GAB/NQ 103, de 15/1113/96~ do Excelentissimo Procurador
Geral da República, que encaminha o Oficio PRESI-96/111684. de 
12/03/96,. do Banco Central do Brásil,. juntamente ·com 
diversos documentos (anexos I a XXXI} relativos a graves 
irregularidades constatadas no BANCO NACIONAL SIA, sob 
Regime de Administraç~o Especial Temporáriai 

CONSIDKRI\NOO a noticia de infraçtl<t5 penais 
f:"õlVOl venda' 652 operaç~es de crêdi to realizadas pelo BANCO 
NACIONAL S/A, mediante variada gama,de fraudes "financeiras e 
contábeis!lt destinadas a alavancar artificialmente os 
re~ultados financéiros do referido Banco~ com a 
~propriaç~o i.:..dev.ida de. juroS!' no montante de R~ 2 
bilhe:!es!l apenas no periodo. de janeiro/_95 a outubro/9S; 

RESOLVE: 1) A. esta. instaurar Inquérito 
Policial para apurar possíveis crimes de gest~o _fraudulenta. 
divulgaç::to de informaçtles falsas, elaboraç::to d• 
demonstrativos contábeis ideológicamente falsos, em 
detrimento do Sistema Financeiro Nacional, entre outras 
práticas delituosas previstas na Lei 7492/86; 

2)" Cumpra-se. 

Rio de Janeiro/RJ, 22 de março de 1996. 

I / 
/ . / /' -/ 

// / J_ v.' /.· _. - ~· .--:..--) 
· .... ·'· _,;;../.' /,/-:} ---./é•''- ;'~v 

PAULO FERHAHDO DA COSTA LACERDA 
D~le9&do de Policia Fedft~&l 
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Processo .1" 95.0029539-3 

EX.\Ia. SRa. ORa. JUÍZA DA 13• VARA DA SEÇÃO JUDIClÁRIA FEDERAL:"<( 

RIO DE Jr\1'\EIRO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. vem, com fulcro no~ 

ans. 129. I. da Constituição da Republica, 24, do Código de Processo Penal c 26, da Lei n' 

7.492, de 16 06 _86, oferecer D E N Ú N C 1 A contra: 

t•- CLARI!\IUNDO JOSÉ DE SANT'ANNA, brasileiro, casado, 

portldor da id~ntidadc n• 2278976-IFPIRJ, residente na Rua Aperana, n• 38, apt" 405, 

Leblon, Rio de Janeiro; e 

2•- P<\ULO AfONSO PEREIRA MESQUITA, brasileiro, casado 

empresàri<1. 'es;dentc na Avenida G.:tulio Vargas, n• ., São Lourenço, Minas Gerais, 

pelos mou vc·s a seguir expostos: 

I. No período · de janeiro a outubro de 1988, os 

denunciados: uti!lzando-se da qualidade, respectivamente, de Diretor da Área de 

Córiíibilidace ~ de Diretor da Área lntem:lcional do BANCO NACIONAL S.A, 

. movimentaram recursos paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, isto e. 
não contab1ltzaram, nas contas da Citada instituição financeira, valores, em moeda 

nacJOnai, ~,;;:iv"t..:ntcs a quanttadc üSS 1.810.275.23 (hnm m;lhão. mtocentos e dez mil, 

duzentos e >etenta e cmco dólares amencanos e vmte e três centàvos I, valores estes obtidos 

a titulo de com1ssões (fee) em operações de .. conversões informl!is da dívida e1teraa", 

adiante discr:mmadas: 
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!:J;:E.I B.EQ llM<Ql,'l;;IE.Q !:REtlQll. V&QBt:lEQ eEE.!: V ô!.QI!. I2Q t:!ES!:QNTO 

!.!.Sl QlliiDQ EM !!S~ 
344/1853 Chemical Bank 415.000.00 4,0% 16.600.00 
344/1395 '\ac ional!Nassau 830 000.00 26.5%. 219.950.00 
34412217 Sacional!Nassau 737.184.00 26.5~1'0 . 195.353,76 
344/1865 Irving Trust C o. 166 000.00 _ 7,0°/o 11.620,00 
34411869 ·\merican EXpress . 166.000.00 8.0% 13.280.00 
344/2079 Chenucal Bank 415.000.00 4,0o/o 16.600~00 
344/1921 ~lorgan G.T Company 250 000.00 12.0% 30.000,00 
344/1660 Chenucal Bank 830 000,00 9,0o/o 14.700.00 
34411688 Chase Manhattan 416.000.00 65% 27.040.00 
344/0186 '-<tcíonaJ Nassau 415.000.00 22.5°/o. 93.375,00 
34411938 I oe Bank Of California 250.000.00 5.0% 12.500,00 ' 
34412287 \rab Latin America 416.666.66 9,0o/o 37.500.00 
344/1013 t:.uropean Brazilian 424.000.00 7.0"/o 29.680.00 
344/1487 \larine Mid1and 166.000,00 6.5% 10.790,00 
344/1980 \.:alional Westminst 166.000,00 7,5% 12.450,00 
34412044 Libra Bank 8.057 468,64 6,3794% 514.022,80 
344/1838 \merican Express 1.966 905,23 5,3648% 105.522.28 
34411865 i'rving Trost C o. 166 000.00 5,0% 9 960,00 
344/1869 \meriean Express 166000.00 5.0"/o 8.300,00 
344/1663 Uanco Real 250000.00 7,5% 18.750,00 
344/1673 '=ova Scotia 250.000,00 6,0% 15.000,00 
34411921 \1organ GT. Co. 250.000,00 4,0% 10.000,00 
34410186 ~acion.al/Nâssau 415.000,00 16,0"/o 66.400,00 
34411930 Europinal Brazilian 576.400,00 4,5o/o 25:938,00 
34412285 \tova Scotia 166.000,00 6,0% 9.960,00 
344/1703 E'<printer 416 000.00 7,0"/o 29.120,00 
344/1445 \.lorgan G.T. Co. ~50 000.00 5,0"/o 12.500,00 
344/1460 '\acionaliNassau 295.000,00 10,0% 29.500,00 
34412287 -\rlabank lnter.national 416.666,66 5,0"/o 20.833,33 

., 
Os fatos loram descobertos em 12.05.1989, pelo 

inspctor du BACEN - Sr. Nelson Baptista dos Santos. após proceder a auditagem nó 

departamento mtemacional do BANCO NACIONAL SA .• especificamente nas transações 

envolvendo as ·-~onversões mtormms da divida externa", ocas~ão em(jué constatou. que, os 

den~êtadÕS.. não inscreveram, com_9 ~~ita, na contabilidade, as 29 (vinte e nove) -----------
comissões havidas das citadas operações internacionais. 

3. A não . contabilização - foi comprovada nos 

procedimentos admimstrattvos n=s. pt. 9200031764 e pt. 9200140483, promovidos pelo 

BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN, autarquia re~ponsavel pela fiscalização e 

puniç!lo em .;edc administrativa das lesões ao Sistema Financetro Nacic.nal, que redundou 

na pumção aJmmtstrauva do BANCO NACIONAL S.A e dos denunciados. 
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4. -A conduta dos denunciados assim é resumida: 

a) CLARI:\11.:1\DO SANT' ANNA: RespOnsável pela não contabilização oficial, ou seja., a 

ele restou a alrlbuiçil.o de inscrever paralelamente á contabilidade oficial os créditos 

(descontos' vbllJos nas operações de conversões da dívida extem;1; 

b) PAULO AFONSO MESQúiTA: Responsável pela negociação e execução das 
operações de conversões que finalizavam com a contabliização paralela em questão. 

5. fiiiafmeiue, é certo que, os denunciados, mantiveram 

em erro os investidores do BANCO NACIONAL S.A. e a autarquia pública competente -

BANCO CENTRAL DO BRASIL, sonegando-lhes a informação dos lucros obtidos com as 

operações de conversões da dívida externa, conforme comprova as correspondências 

trocadas entre: o banco e o BACEN (fls. 07/20, do Apenso pt. 9200140483). 

6. Omotnam, aanda. os Jcnuncaados, elementos exigidos. 

pcia lcgtsbçio. cm Jcmonstrattvo contábeis do BANCO NAClONAL S.A., 'neles não 

inserindo as operações e o lucro obudo, no valor global deUS$ 1.810.275,23. 

Assim agindo, conscacnte e voluntariamente, de 

maneira culpávd, os denunciados estão incursos nas penas prevastas nos'artigos li, 6°e 10, .. . 
combinados com o amgo 25, todos da Lei n• 7.492/86, na forma dos anigos 29 e 70, estes 

últimos do Coo1go Penal. 

Diante do expOsto, requer seja autuada e recebida a 

denúncia e por consequência que os denunciados sejam citados para serém interrogados· e· 

processados, bem corno sejam iritfrnadas as testemunhas abaixo arroladas. 

finalmente, esclarece o rvlPF, que os procedimentos 

de fiscaliZl!ção do BANCO CENTRAL DO BRASIL integram a presente denúncia. 

Rio de Janetro, 12 de março de 1996. 

ARTUR BRITO GUEffiOS SOUZA ALEX A~RIM f.~tiDA 
Procurador da República Procurador da República. 
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ROL DE TESTEMUNHAS: 

/ I .Nelson Bapmta dos Santos, inspetor do BACEN; 

2.Leticia Maria de Mello, inspetora do BACEN;.( 

3.Joaquirn Augusto, supervisor de fiscalização do BACEN; 

4.Andre Romar Fernandes. Delegado Regional do BACEN: 

5.Geraldo Eugênio Tonel! i, ex-Diretor de Auditoria do BANCO NACIONAL S. A.; e 

alan, ex-Presidente do BACEN na epoca dos fatos. 

~ T(j-wl/1: 
Anv.J [ <W <----1 

- . ~0..~ M."-')<t llw.,., 
. - ~-..<.. E't.Lu (1....1 <k . 

PROCESSO N• 95.0029539-J 

MM. DR• JUÍZA FEDERAL, 

1.- Oferecida denuncia em separado .. 

2.- A não mclusão no corpo da denuncta de qualquer pessoa ou fato. 

evemualmer.te cttados nos procedimentos administrativos do BACEN, em apenso, e/ou no 

inquérito f10ticial n• 1.152/94, não configura arquivamento implícito. Reserva-se o MPF o 

direito de adttar a denúncia, acaso necessário. 

3.- Requer, na forma do anigo 399, do C.P.P.: 

a) a juntada dos procedimentos administrativos n•s. pt. 9200031764 

e pt. 9200140483 do BANCO CENTRAL DO BRASIL, no total de quatro volumes 

encadernados e numer.ados. 

b) ajuntada da folha de antecedentes criminais dos acusados. 
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PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA 

4.- Dispõe o artigo 30, da Lei 7.492i86: 

"'Art. 30. Sem prejuízo do anigo 3 I 2. da Cúdiga de Processo Penal (. .. ). a prisão . 

pre>•enrü·a do acusado da prá_uca de crrme prevzstu nesta Lez poderá ser decretada 

em raziio da nuzgnitude da lesão causada. .. 

S.- Dispõe o artígo 312, do Código de Processo Penai: 

"Art. 312. A prisão prtNentiva poderá ser decretada como garantia da ardem 

púb/zw. da ordem econômica. por conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal. quando houver prova de exzsténcza do crzme e 

mdí"·z·J~ .-zificzentes da aurorza." 

6.- lv!M. Juiza, a lesão causada pela ação dos acusados monta 

ao estrato>! cri~ o valor, em dólares amencanos, de 1. 810.275,23, ou seJa, quase dms 

mtlhões de.: dólares!!! 

7.- E de clareza meridiana, portanto, que a conduta 

·perpetrada pelos denunciado's insere-se, de forma necessária e suficiente, no suporte fâtico 

descnto hipote11camente no artigo 30, da Lei 7.492186, acima citado. O valor de quase dois 

milhões d<.: dólares, portanto, tipifica a exigência legal da "nuzgnitude da lesão causada". 
. - .. 

Afinal, Ex•, repise-se, são quase dois milhões de dólares americanos ... , quantia expressiva 

em qualquer lugar do mundo ... 

8.- E não é só, Excelência. O acusado CLARIMUNDO 

SANT'ANNA, vem demonstrando, inequivocamente, sua intenção deliberada de não 

esclarecer :i Policia e ao MPF sua participação nos .fatos ora denunciados a esse respeitável 

juizo. Veja-se, por exemplo, sua recusa em comparecer à Comissão de Economia do 

Senado Federal. fato noticiado amplamente pela midia impressa e televisiva, notório, pois. 

Mais ainda: resularmente intimado pelo MPF para prestar esclarecimentos no IPL...aberto, 

recusou-se a comparecer, noticiando previamente sua recusa em comparecer na imprensa, 

vide maténa 'eu:uiada no jornal O ESTADO DE S. PAULO, edição doaia 10.03.96, um 
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dia antes da Jata designada para seu depoimento. Juntou. ainda. o referido acusado petição 

atravessada aos autos e dirigida a V. Ex.•, vazada em argumentos absOlutamente 

inconsistentes, como se demonstrará, com o desiderato exclusivo de perturbar a 

investigação criminal. 

9. Alega o denunciado. cm ultima ratio
1
que é defeso ao MPF 

ouv1-lo, t:H·"rro~:i-lo, uma vez que "cx1stc IPL Instaurado", estando. pois, o MPF. 

praucameme· ·usurpando as funções de policia JUdiciária da União", deferidas 

constitucion;1lmente á Policia Federal. O argumento seria risível (e o é) não fosse trágico. 

Se adotado o tortuoso raciocínio do denunciado, tilleceria competência ao MPF, por . 

exemplo, para sequer ter acesso aos autos do Inquérito antes do relatório conclusivo da 

autoridade policial...; tilleceria competência ao Ministério Público de denunciar sem a 

existência d;! mquérito ... ; !àleceria competência ao MPF de participar fisicamente de urna 

evenrual perícta, etc, etc, etc. Ressalte-sé • por peftinente, que, no caso concreto, a 

autoridade rohcial, como se vê às fls. 217/218, concluiu em seu relatório, não c:Onc}uir ... 

Após ouv1r apenas uma pessoa, o sr. EDSON ANTÔNIO SOEIRO, que se identificou ··na 

qualidade d<.: coordenador legal do Banco Nacional" (fls. 191 ), a autoridade policial alegou 

que "em razão da documentação apresentada pelo representante legal do Banco Nacional 

SI A, na pessoa do sr. EDSON' ANTÔNIO SOEIRO, o qual (sic) demonstrou que as noticias 

trazidas ao conhecimento do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL é objeto de apuração 

administrativa põr parte do Banco Central do Brasil (Proce~sos n• 9200031764 e 

9200140483 ). e que ainda encontra-se aguardando decisão final, entendo S.M.J., sob 

ceruura. <!Ue de-<•e-se aguardar o resultado finali;ador dos proceSsos administrativos 

íd.: 

10. Como se vê, Excelência, os acusados não foram ouvidos 

pela políc1a. mal grado o despacho deste órgão do MPF às fls. 225/226. Não foram também 

ouvidos os acusados por este órgão do MPF em face da recusa acima mencionada. Assim, 

Excelência, o MPF nã~eria cumprir seu dever constitucional de investigar, de oficio, e 

em ha,vendo comprovaçõ Ja·materialidade e indícios suticientes de autoria poder oferecer 

a compet<.:nte _Jenuncia instaurando-se o processo penal. ato privativo ·do MP como c 
ressabido pN todos. 
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11. Assim, MM. Juíza, depreende-se claramente do relato 

fático das mzõ~s juridicas acima elencadas que, os acusados inse~se no suporte fálico 

necessàno ~ sllliciente descritos hipoteticamente no arttgo 312 do Código de Processo 

Penal. Ou s<.:ja, os denunciados, com suas condutas, evidenciam de maneira insofismável 

seu· desejo de atrapalharem a instrução criminal, bem assim de obstacularem a eventual 

aplicação da l<::1 penal. Agregue-se. amda, que a magnitude da fraude perpetrada impõe suas 

pnsõcs "en11 vas como garantia da ordem econõm•ca, hipótese também prevista no 

artigio" ~o CPP. 

12. Portanto, absolutamente comprovada a imperiosidade da 

decretação da pnsão preventiva dos acusados com fundamento: 

a) na magnitude da lesão causada. cf. art. .30, da Lei n• 7.492/86; e 

. 
b) na garant1a da ordem económica, conveniência da instrução criminal e, para assegurar a 

eventual apl1cação da lei penal, vem estes órgãos do MPF postular a decretação da prisão 

prevent: dos denunciados, medida que requerem com base nos fundamentos fáticos e 

j uridicos minudcntemente analisados acima. 

Rio de Janeiro, 12 de março de 1996 . 

.... (te<; ~ 
ARTUR DE BRITO GUEIROS SOUZA ALEX AMOR1M DE itiRANJA 

PROCURADORES DA REPÚBLICA 



Resenha das matérias aprechdas 
de 'lo a 31 de março de 1996 

(Art. 269, II, do Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO 

De iniciativa do Presidente da República .... I 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 5 
De iniciativa do Senado Federal ................. 2 
Total ......................................................... 8 

Projeto de Lei da Câmara n• 49, de 1995 (n• 3.991/89, na Casa de 
origem), que acrescenta dispositivos ao art. 791 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Sessão: 05.03.96 

Projeto de Lei da Câmara n• 75, de 1995 (n• 4.039/93, na Casa de 
origem), que altera a redação do § 4° do art. 24 de Lei n• 4.591, de 16 de 
dezembro de J964, que dispõe sobre. o condomínio em edificações e as 
incorporações imobiliárias. 

Sessão: 05.03.96 

Projeto de Lei do Senado n• 69, de 1991 (n• 3.288/92, na Câmara dos 
Deputados), de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que dá nova redação 
ao§ 4" dt:iart. 159 do Código Penal. 

Sessão: 19.03.96 · · · 

Projeto de Lei da Câmara n• 55, de 1994 (n• 5.017/90, na Casa de 
origem), que acrescenta inciso aó art. 659 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Sessão: 26.03.96 

Projeto de Lei da Câmara n• 90, de 1995 (n° 2.329/91, na Casa de 
origem), que estabelece, para o músico ou grupo musical, como acréscimo ao 
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salário contratado, participação· mínima de 50% da renda proveniente de 
couvert artístico. 

Sessão: 26.03.96 

Projeto de Lei da Câmara n° 9, de 1996 (n° 726/9~, ria Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que altera dispositivos do Decreto-lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal- Parte Geral 

Sessão: 26.03.96 -

Projeto de Lei da Câmara n° 17, de 1996 (n° 600/95, na Casa de 
origem), que concede anistia de multas cominadas pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, a entidades sindicais e associações a elas vinculadas, em virtude de 
sentença judicial 

Sessão: 28.03.96 · 

Projeto de Lei do Senado no 87, de 1992 (no 3.772/93, naquela Casa), de 
autoria do Senador Mansueto de Lavor, que dispõe sobre o reassentamento de 
habitantes e trabalhadores em imóvel rural desapropriado por necessidade ou 
utilidade pública. 

Sessão: 28.03.96 

PROJETOSAPROVADOSEENVIADOSÀPROMULGAÇÃO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ... 18 
De iniciativa do Senado Federal.: ............. 11 
Total ....................................................... 29 

Projeto de Decreto Legislativo n° 57, de 1993 (n° 307/93, Illl; Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à TV AMAZONIA LTDA., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade 
de Macapá, Estado do Amapá. · 

Sessãó: 05.03.96 

Projeto de Decreto Legislativo no 76, de 1994 (n° 337/93, na Câmar~ dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 
TELEVISÃO BRASIL OESTE LDA., para explorar serviço de radiodifUsão sons e 
imagens (televisão) na Cidade de Cuiabá, Estada de Mato Grosso; 

.. Sessão: 05.03.96 · 
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Projeto de Decreto Legislativo n• 167, de 1995 (n" 174/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
EXCELSJOR DA BAHIA s.A.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Salvador, Estado da Bahia. 

Sessão: 05.03.96 

00841 

Projeto de Decreto Legislativo n" 168, de 1995 (n" 110/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO RÁDIO · 
NAZARÉ para executar serviço de radiodifUsão sonora em freqüência modulada, 
com fim exclusivamente educativos, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará. 

Sessão: 05.03.96 ~ · · 

Projeto de Decreto Legislativo n• 181, de 1995 (n" 141195, .na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
LIBERTADORA MOSSOR.OENSE LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão 
sonora em onda média de âmbito regional na Cidade de Mossoró, Estado do Rio 
Grande do Norte. 

Sessão: 05.03.96 

Projeto de Resolução n• 73, de 1995, que regulamenta o credenciamento 
de profissionais da área de comunicação social, dispõe sobre o Comitê de 
Imprensa do Senado Federa/e dá outras providências. 

Sessão: 05.03.96 

Projeto de Resatução n• 15, de 1996, que autoriza o Município de 
Campinas- SP a emitir Letras do Tesouro do Município de Campinas - LF7MC, 
cujos recursos serão destinados à liquidação dos complementos da primeira a 
quarta parcelas de precatá rios judiciais de responsabilidade daquele Município. 

Sessão: 07.03.96 · 

Projeto de Resok:ção n• 22, de 1996, que concede .. do Estado do Paraná 
autorização para emissão de Dívida Mobiliâria para rolagem dos títulos 
vincendos no primeiro semestre de 1996, até o limite de 98;0%. 

Sessão: 12.03.96 

Projeto de Resolução n• 13, de 1996, que alte-ra o art. 5° da Resolução n• 
68, de 1993, que autorizóu a celebração de acordo-quadra entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial), relativo ao Programa Pilota para a 
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. 

· Sessão: 19.03.96 

Projeto de Resolução n• 14, de 1996, que autoriza o Governo do Estado 
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do Rio Grande do Sul a assumir as dívidas da Caixa Econõmica Estadual junto à 
Caixa Econõmica Federal e à União, no valor de sessenta e oito milhões, cento e 
trinta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos. 

Sessão: 19.03.96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 68, de 1994 (n• 367/93, na Câmara dos 
Deput:ildos), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
NATAL REIS MAGOS LTDlCjJara explorar serviço de radiodifUsão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 

Sessão: 20.03.96 . 

Projeto de Decreto Legislativo n• 56, de 1995 (n• 302/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
CAPARA O LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Carangola, Estado de Minas Gerais. 

Sessão: 20.03.96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 64, de 1995 (n• 6/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outgrgada à RÁDIO 
MISSIONEIRA SETE POVOS LTDA. para explorar serviço ·de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade. de São Luiz Gonzaga, ,Estado do Rio Grande 
~~. . .. 

Sessão: 20.03.96 

Projeto de Decr;to Legislativo n• 90, de 1995 (n• 18/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
CIDADE DE GOIÁS LTDA. para explorar serviço de· radiodifUsão sonora em 
onda média na Cidade de Goiás, Estado de Goiás .. 

Sessão: 20.03.96 · 

Projeto de Decreto Legislativo n• 112, de 1995 (n• 13/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO FM 
VALE DO SOL LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Santo Antônio da Platina, Estado ~ Paraná. 

· Sessão: 20.03.96 · · · 

Projeto de Decreto Legislativo n• 143, de 1995 (n• 115/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à REDE 
MINEIRA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. para explorar serviço de 
radiodifUsão de sons e imagens na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas 
Gerais. 

Sessão: 20.03.96 
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Projeto de Decreto Legislativo n• 164, de 1995 (n• 127/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO ZÉ 
RIBEIRO - FUNZER para explorar serviço de radiodifUsão sonora em 
freqüência modulada, na Cidade de Taperoá, Estado da Paraíba. 

Sessão: 20.03.96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 165, de 1995 (n° 128/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
CENTRAL MISSIONEIRA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na Cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio 
Grande do Sul. _ 

Sessão: 20.03.96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 169, de 1995 (n° 8/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à SIA 
CORREIO BRAZILIENSE para explorar serviço de radiodifUsão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Brasília, Distrito Federal. 

Sessão: 20.03.96 · · 

Projeto de Decreto Legislativo n• 180, de 1995 (n• 107/95, na Câmara 
dos Deputados); que aprova· o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
.MARUMBY LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão sonora em onda média 
na Cidade de Campo Largo, Estado do Paraná. 

Sessão: 20.03.96 

Projeto de Resolução n• 21, de .1996, que autoriza o Município de 
Osasco-SP a emitir Leiri:isFinanceiras d_o Tesouro do Município de Osasco
LFTMO, cujos recursos serão .destinados à liquidação da sétima pal'cela de 
precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à sexta parcelas. -

Sessão: 21.03.96 · 

Projeto de Resolução· n• 32, de 1996, que autoriza o Estado da Paraíba a· 
assumir 'dívidas contraídas pelo.BancodoEs'tai:lo da Paraíba·~ PARAIBAN junto 
ao !nstiiúto E'rasdeiro. de ·TurtsmÓ ~ EMBRATUR,' no valor de "duzentos e· noventa 
e oito ·mil, trezentos e sessenta e nove reais e sete centavos. 

Sessão: 21.03.96 ... . ... -• . 

. Projeto de Resolução n• 33, de 1996, que autoriza o Estado da Paraíba a 
elevar temporariamente o limite previsto pelo art. 4~ II, da Resolução n~ 69, de 
1995, do Senado Federal, e assumir as dívidas do Banco do Estado·da Paraíba- . 
PARAIBAN, junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social
BNDES, e à Agência Especial de Financiamento Industrial- FINAME; no valor 
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de dois milhões, quinhentos e dezoito mil quatrocentos e sessenta e sete reais e 
doze centavos. · · 

Sessão: 21.03.96 

Projeto de Resolução n• 17, de 1996, de autoria -do Senador Carlos 
Bezerra, que altera a Resolução n• 69, de 1995, que dispõe sobre as operações 
de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
de suas respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, selis limites e 
condições de autorização, e dá outras providências. 

Sessão: 26.03.96 

Projeto de Resolução n• 10, de 1996, que CO'!_cede à República 
Federativa do Brasil autorização para a concessão de garantia à Companhia 
·catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN referente à contratação de 
operação de crédito externo no valor de até dez milhões de marcos alemães, 
destinada a financiar, parcialmente, o Projeto de Recuperação de Sistemas de 
Abastecimento de Água no Estado de Santa Catarina; e ao Estado de Santa 
Catarina autorizaçao para a concessão de contragarantia à Urâão referente à . 
mesma operação. 

Sessão: 26.03.96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 153, de 1995. (u0 n4/9s; na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Tratado sobre· ExtradiÇão, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GovernQ do Austrália, 
concluídoém Camberra, em 22 de agosto de 1994. · · · · 

Sessão: 27.03.96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 160, de 1995' (n° '187/95, ·na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo ]jásico de Cooperação Técnica, 
celebrado entre o Governo do RepúblicaFederativa do Brasil e o Go~erno do 
República da Namíbia, em 7 de marçode 1995. · · 

Sessão: 27.03.96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 190, de 1995 ·(no· 199/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo para Pesquisa em Mudanças 
Globais acerca da Sede do Instituto Interamericano, eelebradó entre ~ Governo 
da República Federativa do Brasil e o instituto lnteramericanbpcira Pé.]~isa 
em Mudanças Globais, no Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1995. · 

Sessão: 27.03. 96 

Projeto de Resolução n• 23, de 1996, que autoriza o Estado do Ceará a 
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômlca Federal, no valor .de 
vinte e cinco milhões, oitocentos e treze mil e sessenta e oito reais, destinada at 
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desenvolvimento de ações 'voltadas à melhoria da qualidãàe de vida d~ 
população de menor renda, com recursos do FGTS~ dentro dos Programas Pró
Moradia, Pró-Saneamento e Pró-Conclusão. 

Sessão: 28.03.96 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

De iniciativa do Presidente da República .. ..4 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 7 
De iniciativa do Senado FederaL .............. 7 
Total ....................................................... IS 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1994 (n° 
3.417/92, na Casa de origem), que dispõe sobre direitos do cônjuge sobrevivente 
e dos herdeiros .necessários na sucessão.-

. Sessão: ÍJI.Q~:96 . . · 

Substitutivo do Senado aq fr~jeto de. Lei da Câmara n• 115, de 1993 
(n° 824/91, na Casa de tlrigem), de iniciativa do Presidente da República, que 
regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 

Sessão: 05.0~.91?. . . . . , . , 

E~enda ·d~ Senado a9·ProjeÚ~ d~ Lei .da Câmara n• 161, de 1993 (n° 
3.059192, na Casa de origem);,. que toma obrigatório o uso de tarja com 
expressão que ressalte a importância do aleitamento matemo nas embalagens e 
propagandas dos produtos utilizados no aleitamento artificial. 

Sessão: 05.03:96. · 
~. ' 

ProJeto de Lei da. C~in~ra. n~ 5, de 1996 (n° 1.355/95, na Cisa de 
origem), 'de iniciativa dQ .Prel!idente da República, que reorganiza as classes da 
Carreira Policial Federal, fixa a· rúriuneraçCio dos cargos que as integram e dá 
outras providências.- · · · · ' · · 

Sessão: 06.03.96 

Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1995, de autoria do Senador Jonas 
Pinheiro, que dispõe sobre a destinação adequada das embalagens vazias de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, oem como de produtos apreendidos pela 
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ação jiscalizatória, impróprios para utilização e em desuso. 
(Decisão termiíJ.ativa) 
Sessão: 13.03.96 

Março de 1996 

Projeto de Lei do Senado n• 89, de 1995, de autoria do-Senador Odacir 
Soares, que dispõe sobre a Organização Sindical e dá outras providências. 

(Decisão terminativa) · 
Sessão: 13.03.96 

Emenda do Senado a Projeto de Lei da Câmara n• 105, de 1995 (n• 
4.865/94, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federai de primeiro e 
segundo graus e dá outras providências. 

Sessão: 14.03.96 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 137, de 1992 
(n° 552/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
fabricação de tratares e máquinas agrícolas com estrutura de proteção contra 
capotagem e outros equipamentos de segurança e dá outras providência. 

Sessão: 19.03.96 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 116, de 1994 
(n• 4.650/94, na Casa de origem), que dispõe sobre bebidas. 

Sessão: 19.03.96 ,· 

Projeto de Lei do Senado n• 318, de 19.95, de iniciativa da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que altera dispositivos do Codigo de Processo 
Civil e_ acrescenta Capítulo ao Título II do Livro IV. 

Sessão: 19.03.96 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1995-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 38 da Lei 
n• 38 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para excluir do beneficio do 
sigilo bancário as pessoas que menciona. 

Sessão: 19.03.96 

Projeto de Lei do Senado n• 277, de 1995, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que autoriza a críação da Comissão Especial de Investigação, com 
âmbito de atuação na Administração Pública Federal direta e indireta, e dá 
outras providências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 20.03.96 
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Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 244, de 1993 
(n• 2.461/89, na Casa de origem), que altera os arts 178 e 191 do Código de 
Processo Civil. 

Sessão: 26.03.96 

Projeto de Lei da Câmara n• 53, de 1994 (n• 4.831/90, na Casa de 
origem), que dispõe sobre' o fUncionamento de Bancos de Olhos e dá outras 
providências. 

Sessão: 27.03.96 

Projeto de Lei da Câmara n• 6, de 1996 (n° 1.178/95, na Casa de 
origem); de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a União a· 
delegar aos municípios, estados da Federação e ao Distrito Federal a 
administração e exploração de rodovias e portos federais. 

Sessão: 28.03.96 

Emenda do Senado ao Projeto· de Lei da Câmara n• 95, de 1995 (n• . 
534/95,na Casa de origem), que dispõe sobre anistia relativamente às eleições. 
de 3 de outubro e de 15 de novembro dos anos de 1992 ~ 1994, 

Sessão: 28.03.96 

Projeto de Lei do Senado n• 241, de 1991, de autoria da Senadora 
Marluc;e Pinto, que estabelece prazo para a elaboração do Plano Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social e dá outras providências 

Sessão: 28.03.96 '· 

Projeto de Lei do Senado n•-261, de 1995, de·•autoria do Senador 
Ernandes Amôrim, que autoriza o .Poder Executivo a alterar o valor da Pensão 
Especial a que se refere a Lei n• 8.077, de 4 de setembro de 1990. 

(Decisão Terminativa) 
Sessão: 28.03.96 

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO 
DIPLOMÁTICA 

De iniciativa do Presidente da República .... 2 
Total ......••.•.••••..•••••..•..••••.....••••...•••.••........ 2 

Mensagem n• 343, de 1995 (n• 1.090/95, na origem), c:le 18 de outubro de 1995, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do 
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Senhor JORGE SALTARELLI JUNIOR, Ministro de Segunda Classe da Carreira de 
Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à 
República do Senegal, exercer as funções de Embaixador do Brasil junto à República 
Islâmica da Mauritânia e à República da Gâmbia. 

Sessão: 20.03.96 

Mensagem n• 117, de'1996 (n• 92/96, na origem), de I0 de fever.eiro do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação ,do Senado o 
nome do Senhor RENA TO PRADO GUIMARÃES, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
Comunidade da Austràlia, e cumulativamente em Nova Zelândia, Papila-Nova Guiné e 
V:anuatu. · . . ' 

Sessão: 20.03.96 · · · 

RECURSO 

Recurso n• 2, de 1996, de autoria do Senador Elcio Alvares e outros Senhores 
Senadores, baseado nos arts. 403 a 408, 4I2, IV, e 413, do Regimento Interno, e no art. 
58, § 3_0

, da Constituição Federal, solicitando que a _Presidência declare. a nulidade e o 
arquivamento do Requerimento n• I 98, de_ I996, fundamentando qu~ nele não foi citado 
'faia concreto e não foi definido o limite de.despesas preVistas. - . . . ---

Sim - 48 - Não - 24 -Abstenção--- 3 - Total 75 votoLFica deferido pelo 
Plenário o provimento do Recurso formulado. pelo Senadór Élcio · Álvare~, determinando 
o arquivamento do Requerimento n• I 98, de I 996, que instituiu a Coníissão Parlamentar 
de Inquérito. · · · .. - · · - · _._. · · - -

Sessão: 21.03.96 .,. 

MATÉRIAS REJEITADAS E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO 

De iniciativa do Senado E ederal .. _______ :..: _, _.,5. 

De iniciativa da Câmara dos Deputados . " __ 1 
:rotal ................................... -.....••.•••••• ,. •• ,; •. 6 

Projeto de Lei do Senado n• 75, de 1995, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, que extingue disposições legais que asseguram a prisãó·especial. 

Sessão: 12.03.96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 50. de 1995, de autoria do Senador 
Júlio Campos, que altera Ó ·Decreto Legislativo n"7, de 1995, que dispõe sobre a 
remuneração dos membros do Congresso Nacional durante a 50" Legislatura. 

(Arquivada nos termos do art. 254 do Regimento Interno} · • 
Sessão: 14.03.96 ,., · .~ ... ' t 
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Requerimento n• 27, de 1996, do Senador Ademir Andrade, solici!ando, 
nos termos regimentais, a convocação do Ministro de Estado da Fazenda, Pedro 
Malan, para prestar, perante o Plenário do Senado Federal, informações sobre a 
aplicação de recursos públicos no chamado programa de fortalecimento do 
sistema financeiro nacional e sobre a reiterada alegação da carência de recursos 
do Tesouro Nacional para conceder reajuste ao funcionalismo público federal em 
janeiro de I 996. · 

Sessãoi 26.03.96 

Projeto de Lei da Câmara n• 58, de 1993 (n° 963/91, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o reconhecimento das Provas .c/,e Rodeio.s e da 
Profissão de Peão de Rodeios. 

Sessão: 26.03.96 

Projeto de Lei do Senado n• 256, de 1995, de autoria do Senador Lauro 
Campos, que define crimes contra a livre concorrência. 

Sessão: 27.03.96 

Projetó de Lei do Senado n• 42, de 1995, de autoria do Senador Ronaldo 
Cunha. Lima,· que dispõe sobre a nomenclatura dos produtos farmacêuticos em 
sistema de leitura para deficientes visuais. · · · · · · · 

(Decisãó.terminativa) 
Sessão: 2.s:o3.96 

·.' 

MATÉRIAS DECLARADAS PREJUDICADAS E ENCAMINHADAS AO 
,. ARQUIVO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... I 
Total ..••••..••.....•..•.....•••....... ,-•....•...........•.. 1 · 

Projeto iie Lei da Câmara n• 7~, de 1992:(n° 5.~78/90, na Casa de 
origem), que dispõe sobre concessão de decimo-terceiro s12/arw ao se_gurado em 
gozo de abono de permanência em serviço, e determina outras provuiências. 

Sessão: 27.03.96 ···· 
: . 

. PROPOSIÇÕES RETIRADAS PELO.AUTOR 

I De iniciativa do Senado Federal ................. 5 
Total •••• - ............................... ..; •..........•..••.. 5 

Projeto de Lei do Senado no 3, de 1996, de autoria da Senadora Marina Silva, 
que acrescenta ao art. 161 do Código Penal§ 4° e dá outras providências 
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(Retirado nos termos do Requerimento n• 46, de 1996) 
Sessão: !3.03.96 

Março de 1996 

Projeto de Lei do Senado n• 4, de 1996, de autoria da Senadora Marina Silva, 
que altera os arts. 926, 927 e 928 do Código de Processo Civil e dá outras providências 

(Retirado nos termos slo Requerimento n• 47, de 1996) · 
Sessão: 13.03.96 

Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1996, de autoria da Senadora Marina Silva, 
que altera os arts . ./89 e 499 do Código Cívil e dá outras providências 

. (Retinido nos termos do Requerimento n• 48, de I 996) 
·Sessão: 13.03.96 

Proposta de Emenda à Constituição n• 16, de 1995, de autoria do Senador 
Pedro Simon e outros Senhores Senadores, que dá nova redação a dispositivos do 
Capítulo II, do Título VI, da Constituição Federal. 

(Retirada nos termos do Requerimento n• I 06, de I 996) 
. Sessão: 13.03. 96 

Projeto de Lei do Senado n• 30, de 1995 • Complementar, de autoria do 
Senador Pedro Simon, que. estabelece critérios para a elaboração e avaliação 
participativa dos documentos de que tratam os incisos I, II, e JIJ do art. 165 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. - · · 

(Retirado nos termos do Requerimento r• I 07, de ) 996) 
Sessão: 13.03.96 · · · · · · 

'. ' . '. 

_ OUTRAS DELIBERAÇÕES 

Requerimento n• 164, d~: 1996, do·. Senador cyitácio CafeteiTa; 
solicitando, nos termos· regimentais, seja inseridl! em ata homenagem de pesar 
pelo falecimento do jornalista José de Ribamar Bogéa, proprietário e fundador do 
Jornal Pequeno, editado em São Luís do Maranhão. 

Sessão: 04.03.96 

Requerimento n~_l71, de 1996, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, 
nos termos regimentais,, sejam prestadas J:!~menagens pelo.· falecimento dos 
músicos Samuel Reis de Oliveira, Alecsander Alves, Sérgio Reis de Oliveira, 
Alberto Hinoto e Júlio César Barbosa, componentes do grupo musical Mamonas 
Assassinas. 

Sessão: 05. 03.96 ,.. 
Requerimento a• 17, de 1996, do ·Senador José Ignácio-:>F.erreira, 

solicitando, nos termos regimentais, a criação de Comissão Especii!J,)nterna 
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integrada por 11 membros, para, no prazo de um ano, promover atualização, 
novos estudos e levantamentos sobre a abertura de frentes de produção 
agropecuária, extrativa e de diversificada. gama de insumos industriais ou de bens 
acabados na região dos cerrados e em toda interlândia do Corredor de 
Transportes Centro leste, que liga o Brasil Central e regiões adjacentes até o 
Oceano Pacífico ao Complexo Portuá.-io do Espírito Santo. · 

Sessão: 05.03.96 

Parecer n• 330, de 1993, da Comissão de Consiítuição, Justiça e 
Cidadania, sobre a Consulta n• 1, de 1993, do Presidente do Senado Federal, 
concluindo pela remessa e utilização de documentos sigilosos por comissão 
parlamentar de inquérito di:versa da solicitante, em vista do interesse público. 

· Sessão: 05.03.96 

Parecer n• 732, de 1995, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o processo Diversos n• 24, de I 994, do Senador Gilberto 
Miranda, solicitando seja formulada consulta por aquela Comissão ao Plenário do 
Tribunal de Contas da União sobre o alcance da incompatibilidade do art. 54, II, 
"a", da ConstituiÇão da· República, visando o reexame da Decisão n• 558/93-
TCU-Plenário;concluindo pelo descabimento da consulta. 

Sessão: 05.03_96 

Requerimento n• 205, de 1996,' dó ·seáador J&sé Sarney, s~licitando, nos 
termos regimentais, sejam prestadas homenagens pelo falecimento do ex-Senador 
Magalhães Pinto. .. , . 

Sessão: 06.03.96 

Requerimento n• 210, de 1996, do Senador Arlindo Porto e outros 
senhores Senadores, solicitando; nos termós regimentais, a realiZaÇão de uma 
sessão especial do· .Senado destmáda· a homenagear o ex-Senador e ex-Presidente 
do Senado, Magalliães Pinto, ém data a ser oportunamente marcada.· 

Sessão: 07.03.96 ~-- · · · 

~querimento -u• 214, dé 1996, ·do Senador Pedro Simon e outros 
Senhores Senaddtes, solicitando; · nos terinos regiinentais, sejam prestadas 
homenagens peló- falecimento·· do Cardeál-Arcebispo 'de Porto Alegre, Dom 
Vicente Scherer:: ·. · · · 

· • Sessão: 11. 03.96 · ·' · 

Requerimento n• 213, de 1996, do Senador José Roberto Arruda e outros 
Sénhores Senadores, solicitando, nos termos do art I 99, do Regimento lilterno, a 
realiZaÇão- de Sessão Especial ·conjunta do Congressõ Nacional, destinada a ·. 

-homenagear o centenário de nascimento do Engenheiro· Israel Pinheiro, orimeiro 

00851 



00852 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março de 1996 

Prefeito de Brasília, em I I de abril do corrente, às dez horas. 
Sessão: 12.03.96 

Requerimento n• 1.447, de 1995, do Senador Jefferson Peres, solicitando, 
nos termos regimentais, seja encaminhado ao Governo da República da Nigéria, 
por intermédio de sua Embaixada em nosso Pais, um . voto de repúdio ao 
enforcamento de nove ativistas dos direitos humanos. 

Sessão: 12.03.96 

Requerimento n• 1.274, de 1995, da Senador Pedro Simón, solicitando, 
nos termos regimentais, a ·inclusão, em Ordem do Dia, de um voto de louvor ao 
Jornal ·Correio ·do Povo,-de Porto Alegre, que comemora cem anos de sua 
fundação. · 

Sessão: 19.03.96 

Requerimento n• 249, de 1996, do Senador Lúcio Alcântara e outros 
Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a· ·realização, no 
próximo dia 6·-de maio do corrente ano, de Sessão Especial comemorativa do 
170° ano de Instalação do Senado Federal. · 

Sessão: 19.03.96 · · _ 

· · ·/ . Reque:J"imento n• 250, de 1996; do Senador José Roberto Arruda e outros 
Senhores Senadores, solicitando; nos termos regimentais, a realização de Sessão 
Especial do Senado Federal, destinada a homenagear o 36" aniversário de Brasília 
e do "Correio Braziliense", a ser realizada em 22 de abril do corrente, às 10:-00 
horas. ~- · 

Sessão: 19.03.96 

Reque~imento n• 255, de 1996, solicitando, nos termos regimentais, que o 
tempo . destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão deliberativa 
ordinária do diii 21 do corrente, seja destinado .a comemorar o Dia Internacional 
do Combate à Discriminação Racial. 

Sessão: 19.03.96 

Requerimento n··261, de 1996, do Senador Antonio Carlos Magalhães: 
·solicitando, nos termos rJ::gimentais, que o Senado_Federal se fllça representar nas 
comemorações do centenário de nascimento do. ex-Senador Jrineu Bornhausen, a 
realizar-se em Santa Cataiina, no próximo dia 25: . - .. 

Sessão: 20.03.96 ' · · · 

Requerimento n'o· 269, de 1996, dos Senadores. Bernardo Cabral e 
·.Jefferson Péres, solicitando, nos termos regimentais, sejam prestadas homenagens 
de pesar, pelo falecimento do empresário Isaac Sabb4. · 

Sessão: 25.03.96· ' ' ·.1 f 
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Requerimento no 263, dê 1996, dos Senadores Coutinho Jorge e Beni 
Veras, solicitando, nos termos regimentais, a criação de uma Comissão 
Temporária, com a fmalidade de acompanhar as propostas, teses e os 
procedimentos necessários à participação do Brasil na Conferência das Nações 
Unidas sobre Assentamentos Humanos - Habitat 2, que será realizada em 
Istambul, no periodo de 3 a 14 de junho de 1996. 

Sessão: 26.03. 96 

Requerimento no 264, de 1996, do Senador Adernir Andrade e outros 
Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, que o tempo destinado 
aos oradores da Hora do Expediente da sessão deliberativa ordinária do dia 27 de 
março do corrente ano, seja dedicado a homenagear o jornal "A Província do 
Pará,. 

Sessão: 26.03.96 

Requerimento no 289, de 1996, do Senador Epitácio Cafeteira e outros 
Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, . sejam prestadas 
homenagens pelo falecimento dos Deputados Estaduais do Maranhão João Silva, 
Valdir Jorge Filho e Jean Carvalho. 

Sessão: 26.03.96 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL . . 
(1° a 31 de março de 1996) 

Matérias aprovadas: 

Projetos aprovados e enviados à sanção ..................... _. ......................................... 8 

Projetos aprovados e enviados à promulgação ............................................... :· ... 29 · 
• Acordos internacionais ... : ......... : ................... c: ..................... , .......... 3 
• Concessões de rádio e TV ....... ~~----········------~~·:-..... ~ ........................ 15 
• Operações de crédito .................................................................... !O 
• Assuntos Administrativos ............................................... -............... ! 

Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputàdos ................. : ... , .............. 18 
• Projetos de Lei apreciados pelo Plenário ........ ::: ... :., ..... : ..... :~ ......... l4 
• Projetos de Lei apreciados nas comissões, em decisão tenn.iriativa..4 

Mensagens relativas a escolha de chefe de missão diplomática ............................ 2 
' 

• "•n 

Recurso aprovado ...................... : .......................... _ ... :L ........................... - ..... 1· 
'. '. 

Total de matérias aprovadas ........................................................... -············-· 58 
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Matérias enviadas ao arquivo: 

Matérias rejeitadas e encaminhadas ao arquivo ................................................... 6 
• Matérias rejeitadas pelo Plenário , ....................... : .......................... .4 
• Projeto de Lei arquiva~o (art. 254 do Regimento Interno) ............... ! 
• Projeto de Lei apreciado nas comissões, em decisão terminativa ..... I 

Matéria declarada prejudicada e encaminhada ao arquivo .................... : .............. 1 

Matérias retiradas pelo autor············-·-········································--·················· 5 

Total de matérias enviadas ao arquivo ........................................................... 12 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(15 de fevereiro a 31 de março de 1996) 

Matérias aprovadas: 

Projetas aprovados e enviados à sanção ............................................................... 8 

Projetas aprovados e enviado$ à promulgação ................... , ............................... 52 
• Acordos internacionais ................................................................. 13 
• Concessões de rádio e TV ............................................................. 25 
• Operações de crédito ...... ~ .........•................................................... 12 
• Assuntos Administrativos ............................................................... l 
• Proposta de Emenda à Constituição ................................................ ! 

Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados.: ................................. 21 
• Projetas de Lei apreciados pelo Plenário ....................................... l5 · 
• Projetos de Lei apreciados nas comissões, em decisão terrninativa .. 6 

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ..................... 2 

Recurso aprovado ................................................. , .............................................. 1 

_Total de matérias aprovadas .......................................................................... _. 84 

Matérias enviadas ao arquivo: 

Matérias rejeitadas e encaminhadas ao arquivo ............................... . 
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• Matérias rejeitadas pelo Plenário ................................................... .4 
• Projetas de Lei arquivados (art. 254 do Regimento Interno) ............ 2 
• Projetas de Lei apreciados nas comissões, em decisão tenninativa .. 3 

Matéria declarada prejudicada e encaminhada ao arquivo ........... ·.· ...................... I 

Matérias retiradas pelo autor .............................................................................. ~ 5 

Total de matérias enviadas ao arquivo ...................................................... ~ •••• 15 

SF 312/96 

SF 313/96 

SGM53/96 

SGM54/96 

SGM58/96 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA '.. : ... 

Embaixador 
Paquistão no Brasil 

do Encaminha correspondência 
referente à . constituição . .do 
Grupo de Amizade Paquistão-

P.residente do SenadO da 
República Islâmica do 
Paquistão 

Brasil · 

Cómunica recebimento · de 
correspondência: referente· à 
constimição do crrupo -de 
Amizade Paqui-stão-Brasil no 
Se!lll,do daquele P.aís . 

Deputado· 
Barros. , .. 

Ric:ri:do Encihrunha ínf'àilriações sobre 
o .. Projeto .de , Decreto 
Legi_slati.vo n• 13:( de 1995. ' 

Advogado-Geral 
Senado. 

do Encmnnma os autos do 
Projetp de Resolução n• 87,, 
de 1995. · · · 

Diretor da Subsecretaria 
de Análís~ 

Encaminha coleção dÓs 
"A~... do Processo de 
impeachment contra o 
Presidente da República, 
Fernando Collor de Mello" 
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